
 
Voerladegård skole 

Skolebestyrelsesmøde mandag den 11. marts 2019 
kl. 19:00 – 21:00 

 

Referat 
   

Deltagere: Jesper, Jane, Lise, Anders, Hanne MP, Mette GV, Anne Birgitte, Tina S, Merete 
 (Hanne og Ebbe)  

 
Forældreråd: 

 
Afbud:  Helle Ø 
 
Vært: Jesper  
 
 
 

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 havde i torsdags en elev der faldt om, en lidt voldsom oplevelse, men han er heldigvis 
frisk igen. Ligeledes havde vi for en god måned siden et uheld, hvor en elev fra 4. 
årgang blev påkørt af en bil, da han blev sat af med bussen i Dørup. Heldigvis ikke 
alvorlige ulykker.  
Kenneth på barsel, og Karen-Mette på vej. K-M lidt på deltid frem til hun går fra, Anja 
er barselsvikar i en del af timerne. 
6. årgang var seje og vandt hot-dog konkurrencen i Hands-On. Dog ikke med en 100% 
vegetarpølse, som det har stået i medierne. 
Førstehjælp er en del af færdselsundervisningen, så fint vi lige fik den på plads  
Vi har fået kigget på p-pladsen, og omgivelserne, i forhold til om der kan laves en sikker 
afleveringsplads, hvor forældre kan sætte deres børn af. Jette fra Vej og Trafik vender 
tilbage med råd og ideer. Merete skal minde forældrene om, ikke at sætte deres børn af 
på Kloster Møllevej ved overgangen.  
Toiletterne har fået det bedre efter de forskellige tiltag der er lavet. Disse skal forsøges 
fastholdes.  
Borgmesteren går af og bliver afløst af Frands Fisher der indtil nu har været formand for 
undervisnings og børneudvalget. 
Efter at man med inklusionsstrategien fik fastholdt en del børn i almenområdet er det nu 
ved at vende igen, det betyder at der igen skal tilføres flere midler til specialområdet, og 
da der er et samlet budget for skoleområdet kan pengene kun findes inden for 
normalområdet. Der er ingen oplagt forklaring på hvorfor det er blevet sådan. 



 
ii. 
 
Desværre har vi lidt fraflytning fra børnehaven af forskellige årsager, som heldigvis er 
udefra kommende ting, og ikke på grund af utilfredshed med børnehaven. 
Ved at falde på plads med ny arbejdsplan og folk i nye funktioner – vi arbejder videre 
med at lede efter de gode løsninger, især i forhold til hvordan børnehave og SFO kan 
hjælpe hinanden mere om eftermiddagen, både praktisk og pædagogisk. 
 
 
iii. 
 
Hanne – Det var ÆV med fastelavn der blev på to forskellige dage, det gav ikke helt 
samme at hhv børnehave og skolebørn var klædt ud på to forskellige dage. Glæder os til 
at komme i gang med fri for mobberi i bhv i samarbejde med Lise. 
 

 
2. Status på de nedsatte udvalg  -  20 min.  

- Værdigrundlag/profil, udkast til SB-nyt, økonomi, Multisalen og kommende byggeri, 
busudvalg. 

 
Jesper – multisalen, køber jorden m. p-plads og kommunen lejer af dem. I forhold til huset på 
Tyndeleddet, kommer kommunen og kigger på om der er miljøfarlige materialer. Multisalen får de 
penge det vil koste at få et nedrivningsfirma på, og kan så vælge selv at rive ned helt eller delvist. 
Så nu er der snart klar til det mere fremadrettede arbejde med ønsker og tegninger. Evt. skele lidt til 
Borgernes hus i Veng der har fået en tilbygning. Jesper siger at byggeriet er i gang inden 
sommerferien  

 
1. maj og 14. maj er der møder vedr. arbejdet med værdigrundlaget.  Begge dage kl. 17-20. En 
længerevarende proces der kommer til at strække sig over på den anden side af sommerferien. 

 
Reklamefolder godt på vej, med god hjælp fra Signe. Det bliver en opgave for SB´s forældrevalgte 
at få folderen ud i oplandet. Merete/Tina tager kontakt til vuggestuen ift at høre Susannes bud på 
hvad vi evt kan gøre for at få nogle vuggestueforældre lokket tibesøg/kik i børnehaven. 
Forældre vil dele små foldere rundt i Voervadsbro og Yding – også for evt potentielle skolebørn.  

 
Nyt fra SB – udkast udleveret, udvalget arbejder videre. Vi deler både via forældreintra og 
opslagstavler. 

 
Intet nyt fra Øko-udvalget. 
 
 
Stadig lidt uro vedr. nye busplaner, Jane har været til borgermøde i Brædstrup og er 
fortrøstningsfuld. Ok aftaler mellem Skanderborg og Horsens kommuner i forhold til at børn fra 
Sdr. Vissing kan komme til Campus i Skanderborg. Som Jane hørte det, giver det en afgang MERE 
end det er tilfældet i dag.  
Merete supplerer at Frederik Gammelgaard (direktør i Skanderborg Kommune) er helt skarp ift den 
aftale der er lavet – der skal være en busforbindelse fra Sdr Vissing mod Campus igennem 



Voerladegård. Som udgangspunkt en bus men bliver det med et skift, er det en fælles forståelse at 
bussen fra Voerladegård mod Skb venter på bussen fra Sdr. Vissing. Det er helt sikkert.  
 
 

3. Praktisk opgaver til forårsfesten den 4. april    10 min.  
Der er tradition for at bestyrelsens forældrevalgte har en bar-tjans.  
 
Tina laver en ”vagt-plan” og medlemmer bytter indbyrdes hvis ikke det lige passer. 

 
 

4. Datoer for dialogmøder i efteråret samt invitation til deltagelse i aften vedr. digitale 
medier på Stjær Skole.    10 min.  

    Kære alle 
 
På Stjærskolen har vi i dette år særligt fokus på vores elevers digitale dannelse. 
 
Digital dannelse er et kæmpe område og vi har valgt at fokusere på Dansk-ITs definition med tre 
nøglekompetencer. Digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer og refleksive digitale 
kompetencer i vores arbejde. 
 
Bestyrelsen og en arbejdsgruppe er på baggrund af ovenstående ved at samle data til udarbejdelse af 
et nyt princip.  
I den forbindelse har vi netop inviteret vores forældre til temaaften og workshop på baggrund af 
rapporten ”Skærm, Skærm ikke” af Andreas Lieberoth fra DPU. 
 
Jeg ved at der er flere der har interesse i området og flere der lige nu arbejder med ovenstående.  
 
Vi åbner derfor vores døre for alle interesserede d. 2. april kl. 19-20, hvor Andreas Lieberoth 
kigger forbi i Stjær og giver en times oplæg ud fra hans rapport. På baggrund af dette oplæg holder 
vi en workshop med forældrene fra 20-21. (Her behøver I ikke deltage ) 
 
Dialogmøder – kun et i år for bestyrelser – det i foråret kun for kontraktholdere. Dog både et for 
dagtilbud og et for skoler. 3. oktober for skoler og 26. november for dagtilbud. 
 
Invitation fra Stjær skolen til bestyrelserne vedr. digital dannelse. Fint hvis en eller to 
forældrevalgte vil tage med. Jesper, Merete og Tina tager med. 
 
 

5. Snak og drøftelse af de besluttede ændringer i Skolereformen.   20 min.  
 
På sidste møde fortalte Merete om de ændringer, der er lavet. Nogle træder i kraft til næste 
skoleår og andre først i skoleåret 20-21.  
Timetallet for 0.-3. klasse reduceres med 2,25 time ugentligt –og man har på den enkelte 
skole mulighed for at lave en kortere skoledag også for 4.-6. årgang. 
Merete har nogle holdninger – men har endnu ikke drøftet de nye tiltag med personaledelen.  
 

             Vi ønsker en bred snak og drøftelse af fordele og ulemper og konsekvenser ved diverse  
              valg. Der træffes ikke nogen beslutning.  



 
0.-3. klasse skal have ca. 2,2 timer færre om ugen fra næste skoleår, udfordrer igen vores struktur 
hvor vi har 3. og 4. sammen. Nogle fag flyttes timer fra et klassetrin til et andet, og fra skoleåret 
20/21 skal der være billedkunst på 6. årgang. Vi vil også arbejde på at finde ringetider der passer ok 
med den kommende busplan. 
 
Vi ser hvor vi lander med det hele – SB inddrages igen, når det er mere konkret. Der er i bestyrelsen 
tillid til at personale og ledelse finder nogle gode og for os rigtige løsninger.  
 
 

6. Overblik over skolens principper og udvælgelse af 1-2, der først skal kigges efter i 
sømmene. 
Merete laver en oversigt og tager med til mødet.  
 

Sættes på igen næste gang, så SB har tid til at kigge bilagsmaterialet igennem. 
 
 

7. Næste møde – hvem er vært og hvilke punkter skal på? 
 
Inddragelse af elevrådet, at vi husker dem, når der er noget der er relevant for dem – f.eks. i 
forbindelse med trivselsundersøgelsen. 
 
Principper 
 
Drøftelse af hvordan vi evt. kan skaffe kunder – evt. åben-hus arrangementer? Husstandsomdeling 
af folder i bestemte områder? Se også punkt 1.  
 
 
Vært næste gang: Ebbe 
 
 
 

8. Evt.  
 
 
 
 
Vel mødt.  
Jesper og Merete  


