Voerladegård skole
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 14. november 2019
kl. 19:00-21.00
Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Hanne JN, Lise Marie, Mette GV, Anne Birgitte, Merete
Forældreråd:
Afbud: Jane, Hanne MP
Vært: Anders

1. 19-19.30
Chefkonsulent Torben Steen fra Fagsekretariatet Børn og Unge er inviteret ind til første
punkt omhandlende bestyrelsens forespørgsel den store forskel i betaling til fritidstilbud.
Bilag med vores forespørgsel samt svar fra Fagsekretariatet sendes.
Det er helt særligt her at så stor en del af vores børn kommer fra en anden kommune. Torben er her
som embedsmand. Byrådet i Skanderborg sætter taksten hvert år – det samme gør de i Horsens. Det
er kommunen som man bor i der fastsætter hvad man vil opkræve, Skanderborg sender en regning
til Horsens kommune for de børn der er indmeldt i Skanderborg. Ifølge loven har en kommune lov
til at opkræve en evt. merudgift hos forældrene hvis den kommune barnet er indmeldt i yder et
højere tilskud end den kommune barnet bor i. De eneste der kan hjælpe forældrene der bor i
Horsens kommune er Byrådet i Horsens.
Torben er med på at prøve af om vi kan få en anden aftale for den mellemkommunale afregning. SB
laver et brev som sendes til både Torben og Horsens Kommune, hvorefter Torben retter
henvendelse til Horsens Kommune på vegne af brevet.
Vi vender også kort tildelingsmodellen for skolerne med Torben. Det har været et stort ønske fra
politikerne at få en model der er mere enkel, især på børn i specialtilbud bliver vi enormt sårbare, da
der ikke på samme måde som før er et loft over hvad vi kan blive trukket i forhold til
medfinansiering af børn i specialtilbud. Generelt betyder forenklingen at der er nuancer der
forsvinder, i denne model er det færre muligheder for at tage hensyn til lokale forhold. Det er på
ingen måde byrådets ønske at lukke de små skoler, det har tværtimod været deres ærinde at hjælpe
bestyrelser og ledelser med at få et mere gennemskueligt system i forhold til at kunne forvalte
økonomien.
For os betyder det også at vi procentvis mister rigtigt mange penge, når vores elevtal falder over de
kommende år, vigtigt at vi får gjort opmærksom på det i høringssvar. Det kan blive en udfordring
”at styre” økonomien, som med den nye model giver ”større udslag” ved færre og flere elever.
Derudover kan det være bekymrende, at det ikke på nogen måde er noget ”sikkerhedsnet” spændt
ud over institutionen ved elever i specialtilbud. Dvs hvis der i skoledistriktet fødes/flytter relativt
mange elever, som vi ikke kan og skal have på skolen (børn med svære/store handicap) vil man
opleve at der trækkes penge ud fra tildelingen til det almene.
Dette skal ses i sammenhæng med at vi i forvejen kæmper lidt med at få økonomien til at hænge
fornuftigt sammen i børnehave, sfo og klub.
2. Kort orientering – siden sidst. 19.30-19.50

Merete – bl.a. besøg af det politiske udvalg, som er på rundtur besøger alle skoler og
institutioner i kommunen. De kom til Voerladegård mandag 11/11.
Vedr. forretningsorden for vores bestyrelse – valg til 2 år ad gangen – forespørgsel inde.
Høringssvar vedr. tildelingsmodel
Manglende busafgange - der er ikke noget at komme efter, ingen ekstra penge, vi må leve
med det som det er nu og håbe på at en kommende køreplan kan fordele de kommunalt
finansierede ruter lidt bedre.
AULA er kommet ok i gang, der er stadig plads til forbedringer, men det var vi jo forberedt
på. Den ny hjemmeside er ikke helt på plads endnu, Skanderborg har forsøgt at lave nogle
standarder for hjemmesiderne.
Besøg af arbejdstilsynet, meget omkring det fysiske i børnehaven, alt ok – vi har styr på det
vi skal i forhold til APV og handleplaner. Et andet besøg kort efter hvor pedellen blev
opdaget på taget uden sikkerhedsline, der kommer evt. noget opfølgning på det.
Personaletur til Bifrost.
Tina: Sammenlægning af stuerne i børnehaven, nødvendigt at rykke tættere sammen, for
imødekomme forskellige krav i forhold til mere opfølgning på pædagogisk praksis, nye
måder at arbejde på og nye fokuspunkter i den styrkede lærerplan.
Klubben – snart farvel til Kasper, Kenneth og Bente igen sammen i klubben, i SFO er Helle,
Brian og Tina som de faste.
Mette/AB: Arbejde med FNs verdensmål, besøg af FN bussen til 4.-5.-6. årgang.

3. Sidste nye fra Multisalen. 19.50-19.55
Orientering
Ikke så meget nyt, men håber at det sidste tilkøb af jord er på plads inden jul.
4. Tilbagemelding fra borgermøde i Voerladegård ved Anders. 19.55-20.00
Dejligt at skolen er så åben i forhold til man kan bruge lokalerne til gavn for byen uden for
åbningstid. Opmærksomhed på området mod Yding, i forhold til at trække dem mod
Voerladegård. Borgerforeningen vil gerne bakke op omkring initiativer f.eks. i forhold til
etablering af stier der kan være med til at lave ”sikker skolevej”.
Evt. kan borgerforeningen rette henvendelse til politikerne i Skanderborg med henblik på at
overlade salget af de resterende byggegrunde til en ejendomsmægler.
5. Dialogmøde med det politiske udvalg tirsdag den 26. nov. Kl. 19-21 i aulaen på Virring
Skole. 20.00-20.05.
Invitation er sendt til Jesper og Ebbe. Ebbe kan deltage. Se indhold nedenfor.
Kære alle

I forbindelse med budget 2020 er det besluttet at iværksætte en proces med det formål at sikre øget
kvalitet og en bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger m.m., med henblik på at udvikle
kvaliteten på kommunens skoler samt sikre de nødvendige kapacitetstilpasninger på skole- og
dagtilbudsområdet. Undervisnings-og Børneudvalget har fået til opgave at præsentere et forslag herom,
som skal fremlægges for Byrådet i juni 2020. Se også sag om proces-og tidsplan jf. Undervisnings-og
Børneudvalgets møde den 5. december 2019I forbindelse med udvalgets arbejde med at sikre øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og
landsbyordninger inviterer Undervisnings-og Børneudvalget til dialogmøde den 26. november 2019 mellem
Undervisnings-og Børneudvalget, kontraktholdere og repræsentanter for bestyrelser på dagtilbuds- og
skoleområdet samt følgegrupper.
Program og invitation fremsendes inden mødet.
Dialogmødet den 26. november vedr. trivsel i dagtilbud er således blevet ændret til at være et dialogmøde
om øget kvalitet og bæredygtig struktur.
Merete griber fat i Ebbe, hvis det kommer noget, der skal forberedes/tales om inden mødet i Virring.

6. Kontrakt for 2020. 20.15-20.35
Merete sidder i disse uger og laver kontakten gældende for 2020. Det er en årlig kontrakt der
indgås med Direktionen i Skanderborg Kommune. Direktionen sætter kursen – mest af alt i
forhold til de politiske visioner og beslutninger. Der er en del ”skal”-er, som skal tænkes ind
i vores lokale kontrakt – men der er ligeledes plads til vores lokale ønsker/tiltag.
Merete forsøger at forklare De 3 Spor, som er overordnet i kontrakten og som har
visionsoverskriften Mennesker møder mennesker.
Derudover information om, hvad der tænkes ind i næste års kontrakt – meget gerne med
tilbagemeldinger, spørgsmål, undren, thumbs op og ned fra bordet rundt 
Bilag sendes ud – kan læses/skimmes – og elleres vil jeg forsøge at forklare dem på mødet.
Det er altid en lidt presset proces, idet der ikke er så lang tid og både bestyrelse og personale
skal inddrages og informeres undervejs.
Folkestyret – hvordan kobles til de politiske udvalg, men hos os især fokus på det at være en
ny bestyrelse.
Relation til borgeren – hvor er det at børn og forældre kan mærke at vi gør noget på nye
eller anderledes måder?
Det fælles Vi – at vi indbyrdes som medarbejdere i Skanderborg Kommune trækker i samme
retning, til gavn for borgerne.
7. Tilbagemelding på møde med forældre vedr. henvendelse omkring SFO-klubdelen.

Orientering og drøftelse 20.35-20.50
Bilag følger.
Af en alle anden mærkelig grund havde Anders ikke fået bilaget – var han hoppet ud af
maillisten med alle andre på??
Vi taler om vigtigheden af, at der i højere grad kan være nogle tiltag, som kan ”lokke”
børnene over i klubben, og hvor forældrene kan lave aftaler med deres børn hvilke dage, de skal
afsted. Vi taler om, at en lille klub som vores ikke med personalet har mange varierede tilbud, men
at klubben kan være mere opmærksom på at invitere nogen ind – evt unge i lokalområdet som kan
noget særligt.
Ebbe nævner ønsket om at have en ”profil” i fritidsdelen.

8. Forældrerådet –
Kort punkt med henblik på at tage det op på næste bestyrelsesmøde. Hvordan får vi lavet en
organisering så forældre i børnehaven i højere grad bliver en del af arbejdet i
skolebestyrelsen? 20.50-20.55.

Kan forældrerådet nedlægges og opgaverne fordeles ud på hhv. SB, trivselsrådene samt et
nyoprettet trivselsråd i børnehaven?
Merete undersøger de andre Landsbyordningers forretningsordener og styrelsesvedtægter.
Skolebestyrelsen må forvente at vi fremover må have et noget større blik for indhold og
beslutninger, som vedrører børnehaven. Hvordan får vi – ved næste valg.- sammensat en
bestyrelse som kan løfte det?
9. Næste møde –vært ?,Skolen (Merete) er vært næste gang – spis ikke for meget aftensmad 
Kommende punkter:
Høringssvar vedr. tildelingsmodellen
Valg
Forældreråd/trivselsråd
10. Evt.

Jesper og Merete

