
 
Voerladegård skole 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag 27. august 2019 
kl. 19:00-21.00   

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

 
 

1. Kort orientering (19-19.15) 
I. Merete – status siden sidst 

God opstart. 
Udfordring mht. bustider. Merete har bestilt møde direktøren vedr. udfordringerne for at 
klargøre hvor vi er udfordret. Dels ift de yngste børn, som ikke går i SFO og som har fri 
13.30, dels ift at vi ikke har nogen form for offentlig transport for børnehave- og skolebørn, 
hvis de skal afsted mod fx kulturelle arrangementer i Skanderborg ved 8-9 tiden. Flex-
bussen er ikke reelt tilbud for os som institution, har vi erfaret.  Måske skal bestyrelsen igen 
ind i arbejdet med manglende busser. Vi afventer.  
5.-6. på lejrskole – god tur til Læsø. Det blev tydeligt for Merete, da hun læste sidste års 
elevers afsluttende refleksionsbreve. Alle – stort set- havde nævnt deres lejrskole som et af 
deres skoletids højdepunkt.  
Tildelingsmodel – der arbejdes på en mere enkel model fra politisk hold. Vi afventer, 
hvilken betydning det får for Voerladegård Skole. 
Værdiarbejdet pågår fortsat. I personaledelen arbejdes der videre på næste personalemøde. 
Der er forestående tilsyn i børnehaven. Tilsynsmodellen, man har udviklet i Skanderborg, er 
et rigtig godt værkstøj til dialog og udvikling.  
Vi tager afsked med Leif, som går på pension. 
Karin, vores skolepsykolog, stopper desværre og PPR varsler omstruktureringer. Deres 
initiativer er også et led i arbejdet med kommunalt at knække kurven ift bevægelsen fra 
almenområdet over til specialområdet.  
 

II. Hanne/Mette – status siden sidst  
             BHV: planlagt stuesammenlægning udskydes et par uger. Personalet har drøftet flere 
scenarier, men da det blev konkret med noget yngre børn i Spirestuen, blev det svært. Ledelsen 
siger helt overordnet at med antallet af børn (ca 40) er to stuer det rigtige. Hvordan kan der findes et 
scenarie med 2 stuer/2 grupper af børn uden at tankerne i/fra Spire-gruppen ”går fløjten”.    
           Der har ikke været nogen forældrehenvendelser ifm med udmeldingen om udskydelsen.  

Der er gang i høstprojekt. Godt som altid. Er glad for ”plejer” og traditioner.  
 

 
2. Nyt fra Multisalen og kommende byggeri (19.15-19.20) 

Jesper orienterer. Jesper har været i kontakt med Lars Bak. Vi afventer hvilket 
udvalg/afdeling (MPU eller ØK) sagen skal gå igennem, hvorefter sagen ryger til 



behandling i byrådet. Vi kan ikke få lov at gå i gang med det praktiske før vi har tilladelse. 
Tingene er i proces og Jesper skubber på. Det er et spørgsmål om at få de sidste formaliteter 
på plads. 

       
3. De kommende forældremøder (19.20-19.30)  

Herunder valg til trivselsrådene og SB-medlemmers ønsker/roller 
Kort drøftelse af SB-rolle – mulighed for at synliggøre arbejdet i SB 
Repetition af Trivselsrådene  

 God idé at SB kipper med flaget til forældremøde i de respektive teams. Kort 
opridser SBs opgaver (se ”nyt fra skolebestyrelsen”)- gør opmærksom på, hvornår 
der er valg næste gang.  

 Det kan være tungt at trække posten som trivselsråd, det kan være svært at trække 
alle med. 

 En idé at opfordre til at deltage i prædefinerede arrangementer, gøre ”bidderne” 
overskuelige. Så er  

 
 

4. Den store prisforskel på fritidstilbuddet for familier med børn i Landsbyordningen 
(19.30-19.45) 
Se bilag fra Helle Østergård. 
Drøftelse af problematikken og hvad vi kan gøre.  

 Helle og Merete laver en skrivelse med fakta og spørgsmål til Fagsekretariatet. 
Hvad er ren lovgivning og noget som ikke kan ændres? Er der nogle af stederne hvor 
kommunerne har mulighed for at handle anderledes, således at borgere med bopæl i 
en kommune og skolegang i en anden kommune ikke skal rammes så skævt 
(uretfærdigt?) økonomisk ift dagtilbud og SFO-klub. Er politikerne i Skanderborg 
klar over denne forskel for f.eks. de familier, der aktivt har valgt Voerladegård Skole 
og børnehave til. Voerladegård Skole er den eneste skole i kommunen som 
procentvis har SÅ mange elever fra nabokommunen. Ca 1/3 af Landsbyordningens 
børn/elever bor i Horsens Kommune og det var også med ”den kasket” på, at Hanne, 
Jane og Helle meldte sig i bestyrelsen. Der kan blive så mange ”bump”, ulemper at 
folk til sidst vælger vores sted fra. Det må vi selvfølgelig kæmpe for ikke bliver 
tilfældet.   

 
Pause  
 

5. Trivselsmålingen fra juni 2019 (20-20.15) 
Orientering og kort drøftelse/gennemgang – Merete  
Trivselsmålingen fra juni 2019. Der er mange data at forholde sig og vi forsøger i de enkelte 
team at analysere tallene og tage fat i der, hvor vi synes noget springer i øjnene!  
Mette GV fortæller hvordan lærerne forsøger at bruge dens data – der kan være forskel fra 
team til team.  

 Nøgleordet er at få dialogen med børnene og blive gode til at hjælpe børnene med at 
svare på det der bliver spurgt om i undersøgelsen/målingen. 

 
6. Forberedelse af fællesmøde mellem 4 skole-samarbejdets bestyrelser – Veng, Ejer 

Bavnehøj, NES og Voerladegård. Se bilag. (20.15-20.35) 



Mødet er torsdag den 19. september på Ejer Bavnehøj fra 17-19. Hver bestyrelse skal gerne 
være repræsenteret ved formand/næstformand. Meget gerne 2 repræsentanter. 
 
Jane har lige sendt Sofie afsted mod NES – og har således ”overgangen” tæt på – Lise-Marie 
har erfaring fra Alexander. Det er ved at være nogle år siden.  

 Ebbe deltager 
 Jane orienterer: det har været en rigtig god overgang set med forældreøjne. Og med 

elevøjne (Sofie). Meldingen herfra er, at det ikke giver mening at starte samarbejde 
børnene imellem før på 6. årgang. Det arbejde der er gjort i år har fungeret rigtig 
godt. Klassesammensætningen har fungeret godt. Det er rart med det intensive forløb 
i 6. kl.   

 
  

7. SB-møder i efteråret –    (20.35-20.50) 
 12. November PR-møde evt. med SB-deltagelse så SB-forældre har datoen i 

parentes.  
 SB-møder: mandag den 7. oktober, torsdag den 14. November, onsdag den 11. dec. 

Onsdag den 22. Januar.  
 
 
 
Dialogmøder med det politiske udvalg: 3. oktober (19-21) – Jesper deltager, var der andre? 
(referenterne fik i så fald ikke fat i navnet).  
 
SB-nyt – der holdes møde i udvalget og laves et SB-nyt når der er lidt mere at skrive om.  
 
Økonomi-udvalget – Merete indkalder Helle og Anders.  
 
Vedr. værdiprocessen – Merete orienterer Lise-Marie og Ebbe undervejs.  
 

8. Punkter til næste og efterårets møder.  
       Den nye styrkede læreplan 
       SFO-klub -  
 
 

9.  Meget kort drøftelse af SFO-klub med fortsættelse på næste SB-møde. (20.50-21.00) 
            Anders motiverer punktet og vi formulerer fælles spørgsmål til drøftelse ved næste møde.  

 Ønske om en SFO/Klub, som er så god at alle vælger den til. Hvad kan vi glæde os til, når 
skoledagen er slut? Definerede aktiviteter? Inddragelse af pædagoger i 
skolehjemsamarbejde. Synlig årsplan og aktivitetsplan, så forældre har større mulighed for 
at støtte op? Lave et brainstormmøde med deltagelse af personale, forældre og børn. 
Merete: lad os tage snakken. Merete indkalder Anders inden så længe for at tage snakken 
med Tina – i forhold til hvad næste skridt kan være/blive.  
Hvordan kunne vi inddrage frivillige? Hvad er muligt med den økonomiske ramme, der er?  

 
10. Vært næste gang?  

Helle. 
 



 
 
Vel mødt.  
Jesper og Merete  
 


