
 
  

Voerladegård skole 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 

kl. 19:00 – 21:00 
   

Deltagere: Hanne JN, Lise, Ebbe, Anders, Hanne MP, Mette GV, Anne Birgitte, Tina S, Merete 

 
Forældreråd: 

 
Afbud: Jesper, Helle Ø, Hanne MP 
 
Der er afbud fra Jesper grundet akut opstået arbejde i England. Jesper vært – hvem kan være vært i 
stedet for ham? Meld gerne til på fælles mail – den tog Hanne  
 
 

1. Kort orientering  
I. Merete – status siden sidst  (15 min) 

II. Tina S – status siden sidst   (10 min)  
III. Hanne/Mette – status siden sidst (10 min) 

 
i. Vi har haft udfordringer med drengetoilettet ved omklædning, der er lavet forskellige 

tiltag der har hjulpet på det, men lugtfrit er det desværre ikke. 
 
Der bliver ikke ændret på tildelingsmodellen for skoleområdet til næste skoleår, så vi fortsætter et år 
mere på den gamle. Det er svært at lave en model der både er enkel og tilgodeser de mange 
forskellige behov der er på små og store skoler. 
 
Uge 6 er trivselsuge for hele huset, hvor både børn og voksne igen kigger på vores anti-
mobbestrategi. Ny trivselsmåling for skoleområdet er først klar i marts/april – ærgerligt da vi gerne 
ville have den afviklet i januar, så der er tid til at arbejde med dataene inden vi bryder grupperne op 
til sommerferien. Klassetrivsel må ikke benyttes, går for tæt på det enkelte barn. 
 
Kenneth går på barsel i tre måneder lige efter vinterferien, dækkes i første omgang af Anja, som er 
læreruddannet og tidligere har haft vikariater i huset, hun får så lidt flere timer når KM går på barsel 
lige efter forårsfesten. 
 
Merete og Mette GV (TR) skal på Skanderborg døgn, et samarbejde mellem fagsekretariatet, 
ledelser og TR. 
 

ii. Dagtilbudstermometeret midlertidigt lukket ned, revideres, så lige nu kan vi ikke lave 
børnemiljøundersøgelse, afventer svar på om vi må vente til systemet åbner igen, eller 
om vi skal finde et andet. 

 
 



iii. Læsegrupper godt overstået.  
Arbejder videre med ”min uddannelse” – platformen bliver brugt meget, men ikke alt er 
synligt for forældrene, nogle forløb vil være synlige andre ikke. Ligesom det er 
forskelligt for de enkelte teams, hvordan de bruger det, og der kan også være forskelle 
fra fag til fag. 

 
 

2. Det faldende børnetal – og konsekvenser for personalet/i huset. (10 min.) 
Orientering ved Tina og Merete  
 
Børnetallet i børnehaven er faldet fra 52 i snit i 2016 til at vi nu i 2019 kommer til at ligge 
på et snit på ca. 35 børn. Det betyder at der ikke kommer barselsvikarer for Kenneth og 
Tanja.  
 
Vi arbejder med en omfordeling af personaleressourcerne så Tanja går i klubben i Kenneths 
barsel – passer næsten med tiden til hun selv skal gå fra. Flere timer flyttes fra børnehave til 
SFO og vores køkkendame er opsagt og stopper med udgangen af maj. Samtidig ved vi at 
Leif stopper til efterårsferien.  

 
 

3. Trafikken til og fra skole/børnehave   (15 min) drøftelse og beslutning  
 
Der er brug for at ”stramme op” - hos børn og forældre. Se trafikpolitikken.  
Hvem gør hvad?  

 
Merete gør opmærksom på den mest uhensigtsmæssige adfærd i næste nyhedsbrev og tager kontakt 
til vores trafikkontakt i Skanderborg kommune i forhold til om det kan lade sig gøre at lave et ”kys 
og kør”-spor et sted herude. 
 

4. Trivsels- og antimobbestrategi. (15 min) – drøftelse og beslutning 
 
Vi lavede sidste år vores ”trivsels- og antimobbestrategi”. Den vil vi hvert år ajourføre med 
eleverne – og ligeledes er der en forældredel, som bestyrelsen skal ind over. Skal der laves 
justeringer, ændres noget på side 8?  
I kan se hele trivsels-og antimobbestrategien på Skoleporten – og jeg tager nogle få hæfter 
med mandag aften. Men læs venligst side 8 inden mødet.  
NB: den digitale dannelse/opdragelse er en del af denne strategi.  
 

Debat omkring hvordan vi kan arbejde for at retningslinjerne for afholdelse af fødselsdag følges i 
højere grad end vi oplever det er tilfældet lige nu. Vi formulerer lidt skarpere i antimobbestrategien, 
så der står at vi forventer at forældrene er loyale over for retningslinjer for fødselsdage m.m. 
 
Dårlig stil med forældre der taler i mobil mens de afleverer/henter børn… evt. gøre opmærksom på 
det i ”Nyt fra SB”. 
 

5. Økonomi og budget   (10 min) – orientering  
 
Der er afholdt møde i det lille økonomiudvalg.  



Merete, Tina og Anders orienterer. 
 

Vi har tre budgetopfølgninger årligt i Skanderborg Kommune. I princippet får vi en pose penge som 
vi selv kan mingelere med – der er dog nogle retningsgivere i forhold til hvad der er forventet af 
forbrug på de forskellige konti, og den langt største post er lønninger.  

 
Vi vil helst have en ok buffer, da vi som det lille sted er meget sårbare i forhold til f.eks. 
langtidssygemeldinger. 

 
Bestyrelsen må gerne komme med ønsker til prioritering af vores midler, men der er ikke de vilde 
millioner at gøre godt med   

 
 

6. Nyt fra udvalget omkring værdiproces/profilering.  Orientering (15 min)  
 
Ebbe, Lise-Marie, Merete har afholdt et par møde.  
Der orienteres fra udvalget.  
 

Lisbeth Qvortrup er hyret som ekstern hjælp i processen. Vi forestiller os lige nu, en fælles start 
med al personale og SB, hvorefter der arbejdes i to spor – som så gerne skal løbe sammen til et igen 
til sidst. 

 
Vi er enige om at processen skal have tid og lov at fylde – og at det er ok hvis det tager det meste af 
2019. 

 
Formentlig nogle datoer klar på næste SB møde. 
 
 

7. Nyt forlig omkring folkeskolen – kort orientering og drøftelse  
 
Allerede fra næste år skal lilleteam ca. 2,25 timer kortere tid i skolen, året efter sker der nogle 
tilpasninger i storeteam. §16b bliver lettere at bruge – evt. høre elevrådet om hvordan de oplever 
skoledagens længde. 
 
 

8. Vært og punkter til næste gang. 
 
Jesper er vært 
 
Praktiske opgaver til forårsfesten. 
Udkast til SB-nyt 
 
 

9. Evt.  
 
Er der nogle krav til førstehjælpsundervisning for børn? – det undersøger Merete 
 


