
 
Voerladegård skole 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag 25. juni 2019 
kl. 19:00 – 21:30 

 

Referat 
   

Deltagere:  Helle, Hanne JN, Ebbe, Lise-Marie, Hanne MP, Mette GV, Anne Birgitte, Tina S, 
Merete 
Forældreråd: 
Afbud:  Jane, Anders, Jesper 
Vært: Jane (Jane sørger for kage, selvom hun desværre ikke kommer) 
 

1. Elevrådet (19.00-19.30) 
Formand og næstformand i Elevrådet, Oskar og Josefine, kommer og er med til mødet den første 
halve time. De vil tale lidt om trivselsmålingen, de næsten lige har lavet i klassen. 
Og måske lidt andre ting, de og jeg finder ud af inden mødet på mandag. Ellers tænker jeg også at I 
som forældre kan tænke på nogle spørgsmål til dem. Det har jeg i hvert fald sagt til Oskar og 
Josefine, at I sikkert har lidt I kunne tænke jer at tale med dem om.  
 
Trivselsmåling, den er god, fordi der er mange spørgsmål og den kommer omkring mange ting, men 
er alligevel rimelig hurtig at besvare. Mange af spørgsmålene giver god mening. Det er ikke det 
hele man har tænkt over på forhånd, men som det er godt at komme til at tænke over, og stoppe op 
og lige tænke over. Vi voksne på skolen er blevet klogere på, at det faktisk er ok at vende nogle af 
spørgsmålene sammen med børnene – f.eks. ”har du tit ondt i maven?” – hvad for en slags ondt i 
maven er det, der menes…? 
 
Mette GV fortæller at det var en lidt stor mundfuld for 4. årgang, da de også får udgaven med 
mange spørgsmål, der er ikke så mange til 3. årgang. På den anden side så må det blive lettere for 
dem næste år, når de har prøvet den lange udgave. 
 
Er der spørgsmål der er vigtigere end andre? Oskar – om man lærer noget, og om man er en del af et 
fællesskab. Inden besvarelsen talte de også i ældste om forskellen på mobning og drille. 
 
Besvarelserne er ikke tidligere blevet gennemgået med børnene, et udviklingsområder, som gerne 
skulle betyde at eleverne efter sommerferien bliver præsenteret for resultatet og sammen med 
lærerne kan kigge på hvor det er godt/skidt og hvorfor det mon det ser ud som det gør. 
 
Vi kan arbejde mere med begrebet medbestemmelse – både overvejelser om vi er gode nok til det, 
og om børnene faktisk er bevidste om det når de har medbestemmelse. 
 
Lise-Marie: Vi har startet et arbejde omkring skolens værdigrundlag - kan I sætte nogle få ord på 
hvad der er særligt godt ved Voerladegård skole? 
Oskar: godt at alle kender alle 
Josefine: alle har et fællesskab de kan være en del af, der er ingen der går alene, der bliver taget 
hånd om fællesskabet, det har ikke været så relevant at tale om mobning, for det er ikke noget vi har 
så meget af.  



 
Elevrådet mødes både med og uden CP som er kontaktlærer. Taler f.eks. om fordelingen af 
multibanen i firkvartererne. 
Skolen er medlem af Danske Skoleelever – en interesseorganisation, som tilbyder kurser til både 
elever og lærere. Ligeledes har de udarbejdet en del godt undervisningsmateriale vedr. trivsel/digital 
dannelse og trivsel.  

 
2. Kort orientering (19.30-19.50) 

I. Merete – status siden sidst – bl.a. dialogmøde for kontraktholderne med det politiske 
udvalg omkring skolernes tildelingsmodel, AULA udskudt….. 

II. Tina S – status siden sidst   
III. Hanne/Mette – status siden sidst  

 
i. Dialogmøde med skolelederkolleger, vedr. tildelingsmodel. Der er et politisk ønske om 

at gøre modellen mere simpel og enkel, men det er rigtigt svært at gøre det enkelt, da 
skolerne er så forskellige. Det blev tydeligt på aftenen at en helt enkelt model ikke er 
mulig. Ligeledes blev det sagt flere gange at når man vil det mangfoldige skolevæsen 
med små og store skoler, må man lave en tildelingsmodel der tager højde for det. Der 
træffes en beslutning i slutningen af dette kalenderår.  

 
Næste skoleår ruller vi kun ind i skolen 2 gange, 1. september og 15. januar, grundet det 
faldende børnetal og et ønske fra lærerteamet i Lilleteam.  

 
ESCO projektet har kørt i en del år i kommunen, omkring optimering af varme og el-
forbrug, det har været svært at gennemskue, men er endt med at vi har fået en god sum 
penge ført tilbage fordi vi har været tilpas stædige og har ”bidt os fast”. Sonny har brugt 
ret meget tid på at dokumentere en række ting.  

 
6. årgang er godt på vej, med alt det de skal nå, inden vi siger farvel. De er lige nu på 
NES og mødes i deres nye klasser. Klassedannelse foregår ved at lærerne fra de 4 skoler 
mødes. 

 
AULA udskudt til efterårsferien…  

 
Røgfri skole træder i kraft 1. august for eleverne, og 1. januar er der røgfri arbejdstid for 
alle ansatte i Skanderborg Kommune. 

 
ii. Desværre en stress-sygemelding i børnehaven. Leif har sidste arbejdsdag omkring 1. 

september. Ny 3. klasse starter i klub 1. august, med en mindre SFO har vi aftalt nogle 
tiltag i forhold til at udvikle samarbejdet mellem SFO og børnehave om eftermiddagen. 
 

iii. Hanne: Cirkus ugen i børnehaven gik godt, en god proces som altid. Lilleteam, dagpleje 
og vuggestue til generalprøve sammen med en lille flok bedsteforældre. 

 
Mette: rul til nye klasser er gået fint. I år er vi rullet midt i juni. Det evaluerer vi efter 

sommerferien.  
 

 



 
3. Nyt fra Multisalen og kommende byggeri (19.50-20.10) 

Jesper orienterer via Merete 
 
Nedrivningstilladelsen er ikke blevet politisk behandlet, da der har været sygdom i 
fagsekretariatet. Håber der kan gives en dispensation så der kan komme gang i sagerne, da 
det ellers ikke kan blive før september. 
Jesper sætter carporten til salg – så der måske kan hives lidt kroner hjem der og så er den 
væk. Drivhuset er væk.  

       
4. Reklame for Landsbyordningen. (20.10-20.20)  

Status – nye initiativer?  
 
Bruchurer er omdelt og strategisk placeret – vi ser om det giver afkast  

 
5. ”Opsamling” på de to aftener den 1. og 14. maj. (20.30-20.50) 

 Hvad gjorde indtryk hos hver af jer, hvad vil I gerne have bringes videre…. 
En slags ”brainstorm” på aftenerne, så vi alle får genkaldt de to gode, energifyldte aftener.  
Snak om næste step i processen. 

 
God energi i aftenerne. Det betød meget at der var forældrerepræsentanter og få den stemme med 
ind i det.  
 
Har sat spor i yngste i forhold til f.eks. at arbejde med fordybelsesdage. 
 
Også godt at blive mindet om tankerne omkring motivation og flow af HH Knoop. 
 
 
 

6. Næste skoleår  (20.50-21.10) 
Det har været et par udfordrende måneder ift hvordan næste skoleår ”skal skæres”. Der er 
ansat en lærer  på 30 timer i en tidsbegrænset stilling (barselsvikariat for Karen Mette) sidste 
fredag og først nu pågår skema-arbejdet.  
- Møde- og sluttider, bustiderne  
- Reduktion af skoletiden i ældste storeteam med afkortning af skoledagen med 10 min 

hver dag 
 

Signe Braun – ung, nyuddannet, dygtig lærer ansat i vikariatet, skal have matematik, tysk, engelsk 
og kristendom. Og måske idræt.  
 
Skemaerne er ved at være på plads. Ældste få fri 14.15 ligesom yngste. Lilleteam får fri 13.30 de 
dage de før fik fri 14.15. Dvs. vi har valgt at reducere skoletiden på 5. og 6. årgang med en halv 
time således det passer med bustiderne og at de nu har fri samme tid som (3.-) 4. årgang.  
5.-6. årgang har således 32,5 timer om ugen.  
 
Den nye busplan, og reglerne for benyttelse af flextrafik betyder at vi ikke har mulighed for at 
benytte offentlig transport i børnehave og skole i løbet af dagen. 

 



 
7. SB-møder i efteråret  

– husk møde den 19. sep. kl. 17-19 på Ejer Bavnehøjskolen i 4-skolesamarbejdet (Merete + 
formand/næstformand) 
 
NB- datoer som kan passe med kontraktstyringsprocessen  
 
Tirsdag d. 27. august (afbud – Tina) 
Onsdag d. 7. oktober 
 
Dialogmøde med det politiske udvalg 3. oktober på skoleområdet. 
 
Vi lægger efterårets sidste møder næste gang når Jesper er med.  
 

8. Punkter til næste og efterårets møder.  
 
Trivselsmålingens resultater skal på førstkommende møde. Punkt vedr. den styrkede 
læreplan.  
Datoer for kommende møder 
Principper? 
 

9. Vært næste gang?  
 
Lise-Marie 
 
 
Vel mødt.  
Jesper og Merete  
 


