
  

Referat af skolebestyrelsesmøde 031121 
 

Mødedato 

03.11.2021 

Mødested/lokale 

Fysisk møde i gl. 
personalerum 
 

Mødetidspunkt kl. 

17.00 (16.30 for nye 

forældrerepræsentanter, formand 

og skoleleder) 

Sluttidspunkt kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen  

Afbud fra: AB, Helle, Maiken, 

Anders 

Direkte telefonnr. 

21579648 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden (B)    17:00-17:05 

 
2. Forretningsorden (Bilag1) (D+B)    17.05-17.25 

 

 §1 stk. 2 tilrettes ift. Vildanden og matrikler.  

 VF og Formand redigerer forretningsordenen mhp. godkendelse til næste 
bestyrelsesmøde. Suppleanter for forældrevalgte indkaldes til bestyrelsesmøder og kan 
deltage i møder – dog uden stemmeret. 
   

3. Orientering (O)      17.25-18.10 
 

Skoleledelse: 
 

- Status på byggeri 

 Personale/adm. område bliver ombygget fra ca. december til en gang i foråret. 

 Der arbejdes i samarbejde med ungdomsskole og forvaltning på et arbejdende 
værksted på skolens matrikel.  

 Der efterlyses en tidsplan for, hvad og hvornår der sker trafikale ændringer og 
forstyrrelser ved skolen. Ledelsen følger op på det sammen med forvaltning. 

 Der etableres en cafe ved den nye hal dec./jan. Åbning afhænger af, hvornår en 
bestyrer bliver ansat. 

- Elevfravær (indsats) 

 AKT og ledelse har lavet en indsatstrappe, hvor der afdækkes årsager til fravær og 
hvilke indsatser, det kalder på.  
 



- Samarbejdsaftale med Gårslev skole 

 I samarbejde med ledelsen på Gårslev skole er samarbejdsaftalen opdateret. Kan findes 
på hjemmesiden. 

 I starten af 7.kl. arrangeres 24 timers rystesammentur. I samarbejde med Ung-Vejle 
laves teambuildings-dag inden sommerafslutning af 6.kl. Skolen tager ad notam, at det 
kunne være en god ide at finde en hytte til rystesammen-tur tættere på skolen 

- Klimahandleplan 

 Lærer Jacob Rønnow er tovholder – sammen med bl.a. Julia (afd.leder) og Lars 
(bestyrelse). Der vil blive etableret en klimahave – afventer placering grundet 
færdigbyggelse af nye cykelskure/-sti/pedelskur. Et opmærksomhedspunkt ved 
etableringen af den nye cafe er, at det bliver klimavenligt. 

 Der tages kontakt til GIC’s bestyrelse (MR) mhp. at drøfte mulighed for samarbejde om 
etablering af en natur- og klimaarbejdsgruppe. En mulighed kunne også være 
etablering af en lokal skole-venskabsforening.  

 
Formand: 

  
 
Medarbejdere: 

 Siden sammenlægning skrider tingene lige så stille på plads for personalet, og der er 
kommet generel ro på. De nye faciliteter ifm. den nye hal skal vi nu have i spil og 
organiseret til glæde for eleverne. De grønne udeområder opleves som rigtig dårligt 
drænet.  

 Det blev taget godt imod, at skolen inviterede til personalespisning og hygge. 
 
Elevråd: 

 Elevrådsarbejdet har ufrivilligt været sat lidt på stand-by grundet personalefravær. 
Skolens ledelse søger for at understøtte elevrådsarbejdet, så det hurtigst muligt 
kommer i gang igen. 
 

Spisepause 
 
 
4. Klassedannelse (Bilag2) (D+B)    19.00 – 19.35 

Princip for klassedannelse blev på sidste møde kvalificeret og skal endelig vedtages. 

 Princip justeres kort i forhold til kommunikation og dialog. Redigeret version 
medbringes til næste møde.  

 Handleplan og proces udarbejdes efterfølgende. 
 

5. Økonomi (O+D)     19.35 - 19.50 
Ledelsen fremlægger økonomi og handleplan. 

 Skolen kommer i indeværende budgetår ud med et underskud. Underskuddet skyldes 
primært et faldende elevtal. I samarbejde med forvaltningen er der lavet en plan for 
håndteringen af underskuddet. 
 



6. Punkter til næste møde (B)    19.50 - 19.55 
Klimahandleplan  

       Klassedannelsesprincip, bestyrelsens forretningsorden. 
 
7. Eventuelt     19.50 - 20.00 

 
 
 
 

 
 
 

 


