
 
Voerladegård skole 

Skolebestyrelsesmøde mandag den 29. april 2019 
kl. 19:00 – 21:00 

   
Deltagere: Jesper, Jane, Helle, Anders, Hanne JN, Ebbe, Hanne MP, Mette GV, Anne Birgitte, 
Tina S, Merete 
Forældreråd: 
Afbud:  Lise Marie 
Vært: Ebbe 
 

1. Orientering om skolens handleplan for læsning (19.00-19.30) 
 – med særligt fokus på indsatsen for børn med skriftsprogsvanskeligheder. Læsevejledere 
Hanne og Mette. 
 
Hanne viser eksempler på hvad man kigger efter på de forskellige årgange. Derudover 
indføres der en ”ordblinde-risiko-test” i 1. klasse, for at se om vi kan blive endnu bedre til at 
finde børnene tidligt så de kan få den hjælp de skal have. Alle test og screeninger handler 
om at give det enkelte barn de bedste muligheder. Der er gode hjælpemidler til de børn der 
er ordblinde. 

 
2. Kort orientering (19.30-19.50) 

I. Merete – status siden sidst, aften på Stjær skolen ”skærm – skærm ikke” m.m. 
II. Tina S – status siden sidst   

III. Hanne/Mette – status siden sidst  
 

i. 4 skolesamarbejdet 19. sep mødes med bestyrelserne og kigger på samarbejdsaftalen – 
formand (eller i hans fravær næstformand) skal være repræsenteret sammen med 1 mere 
fra bestyrelsen kl. 17-19 på Ejer Baunehøj skolen. 
Trivselsundersøgelsen er igen forsinket, vi har ikke fået nogen forklaring i år, vi håber 
den kommer så vi kan lave den i starten af juni – ærgerligt at det bliver så sent, da det så 
kommer til at være i de nye børnegrupper man skal arbejde med de ting der evt. kommer 
frem.   
Elevrådet repræsenteres på en eller anden måde på næste SB-møde, Merete taler med 
elevrådet. 
På torsdag skal vores 4. årgang deltage i en undersøgelse, hvor de skal lave en prøve i 
matematik og N/T. Undersøgelsen er en TIMMS undersøgelse.  
Ny leder på Solsikken, er inviteret på kaffe, så vi kan lære hinanden at kende. 
Besøg af kommunaldirektøren i dag, dejligt at Jesper kunne være med. 
Merete og Tina er i gang med uddannelsesforløb vedr. bæredygtige arbejdskulturer, som 
er et indsatsområde i Skanderborg Kommune, hvor efterhånden alle ledere har været 
afsted i løbet af de sidste to år. 
Skærm – skærm ikke, det var rigtigt godt. Fokuspunkter – kampen om tiden (tiden foran 
skærmen går fra motion, ud i naturen m.m.), det forstyrrede liv (konstante afbrydelser), 
hvad er konsekvenserne for børnenes hjerne ved at de ser så meget i 2D i stedet for 3D. 
Vigtigt at ikke alt ender med forbud i forhold til børnenes skærm-tid, børnene skal lære 
at finde balancen og hvad skærmen kan bruges til og hvad den ikke skal bruges til. 



Undgå generationskrigen – bliv ikke fordømmende og begrænsende, men gå efter viden 
og indsigt. 
 

ii. Skilsmisser har ikke kostet os børn i børnehaven, dejligt. Klatrestativ kommer op på 
børnehavens legeplads i løbet af næste uge. 
Klubben til rollespil på fredag. 
Tanja går på barsel på fredag – Kenneth tilbage 2 uger senere 
 

iii. Mens der arbejdes på legepladsen har børnehaven udeuger og er på spejderpladsen, og er 
også tilmeldt projektet ”vi cykler”. Fremtiden for kostordning ikke helt på plads endnu. 

 
3. Overblik over skolens principper og beslutning om i hvilken rækkefølge vi behandler 

tingene. (19.50-20.10) 
Merete har et ønske om at bestyrelsen kigger på Princip for lektier og faglig fordybelse som det 
første. Sendes med som bilag.  
 
Drøftelser omkring hvorvidt børnene skal have flere lektier – for derigennem lære at tage mere 
ansvar for egen læring, lære at disponere egen tid… uden at det bliver for surt for dem der 
måske ikke har så nemt ved det… det brede lektiebegreb – at lektier ikke nødvendigvis er en 
opgave der skal løses i en bog… er det børnenes eget ansvar at holde styr på lektier? Tager vi 
for meget fra dem med de digitale løsninger hvor forældre kan følge med og kontrollere…? 
Dele af forældregruppen i SB kunne ikke helt kende den praksis som princippet lægger op til.  
 
En ny snak i lærergruppen – herefter en tilbagemelding til SB, så det kan nævnes i SB-NYT. 
 
Princippet for lektier og fordybelse er ok som det står. Det giver et hint om, i hvad retning vi 
skal gå. 
 
Om der er andre principper der skal tages fat på, tager vi op næste gang – måske giver 
værdidebatten os noget inspiration eller viser hvor der evt. mangler noget. 
 

4. Reklame for Landsbyordningen. (20.10-20.30)  
Der er lavet foldere. Plan/strategi for uddeling og andet.  
 
Anders har fået skriv fra dagplejen og Kastanjegården. 
 
Anders og Jesper tager Yding og Gantrup, Lise-Marie tager Voervadsbro, og Sdr. Vissing 
tager Helle og Jane. 

 
5. Nyt fra Multisalen og kommende byggeri. (20.30-20.40) 

 
Ikke så meget nyt under solen, nedrivningstilladelse til huset på Tyndeleddet skulle gerne være klar i løbet af 
14 dage. Bliver politisk behandlet på Byrådsmøde d. 24. maj. Forhåbentlig bliver nedrivningen inden 
sommerferien. 
 
 

6. Kommende proces vedr. værdigrundlag. (20.40-20.50) 



Bestyrelsen er med de første to gange – den 1. maj kl. 17-20 og igen den 14. maj kl. 17-20 
og herefter vil arbejdsgruppen (Lise-Marie og Ebbe som forældrerepræsentanter) sætte sig 
sammen og lave en plan for den videre proces/det videre forløb. 
D. 1. maj bliver meget omkring hvad vi har af gode ting, vi gerne vil have mere af. 14. maj 
bliver mere med teoretiske oplæg. 

 
7. Orientering om status på planlægning af næste skoleår – herunder 

personalesituationen i hele huset. (20.50-21.00) 
 

Personalemæssigt har vi endnu ikke helt på plads hvem der skal være hvor – der er mange både kendte 
og ubekendte brikker, men vi skal nok få puslespillet til at gå op. 

 
Michael har søgt og fået orlov i næste skoleår – skal ud og prøve outdoor-livet af. 

 
Merete forventer at timetallet på 3.-4. årgang igen bliver en gennemsnit over 2 år, da det giver rigtig god 
mening i den måde vi er organiseret på med Lilleteam og yngste storeteam som 2 grupper. Ændringerne i 
reformen forventes 3 behandlet og besluttet i Folketinger meget snart.  
Merete har ikke hørt noget om bustiderne for næste skoleår. Disse kan få betydning for hvorvidt vi korter 
5.-6. årgangs ugentlige timetal lidt ned – evt med 50 minutter så de slutter samme tid som yngste.  

 
8. Næste møde – hvem er vært og hvilke punkter skal på? 

 
6. juni  - Jane er vært 
 
Punkter: Elevrådet inviteres, PR-udvalget , Principper, værdigrundlaget, udvidelsen.  
 
 

9. Evt.  
 
 
 
Vel mødt.  
Jesper og Merete  


