
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 050922 
 
 
 

Mødedato 

05.09.2022 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 ved kontoret 
(Indgang ad hovedindgangen 
ved parkeringspladserne) 
 

Mødetidspunkt 

kl. 

17.00 

 

Sluttidspunkt 

kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen 

Afbud fra: Anders, Ane, 

Valdemar (elevråd)  

 

 
 
 

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

 
2. Rundvisning i ny administration    17:05-17.30 

 
 VF viste rundt 

 
3. Konstituering af ny skolebestyrelse   17.30-17.45 

 
 Formand: Lars Berg Jensen 
 Næstformand: Lars Ankersen 

 
4. Orientering (O)      18:15-18:45 

 
Skoleledelse: 
Opstart efter sommerferie: 

- Opstarten efter sommerferien har båret præg af, at personalet har skullet flytte ind i 
nye omgivelser, og det har været rigtig dejligt efter snart 2 års byggeri endelig at 
have et samlet personale – forberedelsespladser m.m. 

- Specialafdelingen (PLUS-klasserne) er i gang med et 1 årigt 
kompetenceudviklingsforløb.  

- Almendelens personaler er i gang med et 2 årigt PLF-forløb, hvor der bl.a. arbejdes 
med co-teaching. 



 
Parkeringspladser: 

- Vi har lidt udfordringer i forhold til parkering, da der er en del forældre som 
benytter personaleparkeringen – til trods for skiltning. Personaleparkeringen ved 
Hørgyden ligger der pga. antallet af parkeringspladser. Skolens ledelse er i løbende 
dialog med forvaltningen (Teknik/Miljø) omkring vores parkeringsudfordringer. 

 
Meddelelsesbog (elevplan): 

- Der arbejdes på en ny meddelelsesbog, som bliver koblet op på Min Uddannelse. Den 
skal søsættes i løbet af dette skoleår. 

 
Skoleudviklingssamtaler (kvalitetsrapport): 

- I Vejle afholder ledelsen skoleudviklingssamtaler sammen med vores forvaltning 
(Uddannelse & Læring). Her drøftes diverse data for skolen og skoleplan m.m. 

 
Samarbejde med hal/GIC: 

- GIC har sat et automat op med slik og sodavand og det til trods for, at GIC har 
indhentet input fra skolen og elevrådet om netop at undgå disse varer. Det er stadig 
et stort ønske fra skole og eleverne at finde en snarlig løsning på køb af skolemad.  

 
Formand:  
 Formanden sidder for bordenden fremover. 
 
Medarbejdere: 

- Indflytningen har fyldt en del for personalet. Udskolingen skal i gang med at få 
planlagt Musical, som løber af stablen i uge 47. SFO er ved at flytte fra det store 
fællesrum i indskolingen ud i tilstødende lokaler. Der arbejdes på en 
eftermiddagsmadscafe i SFO. I indskolingen arbejdes der med ”Fri for mobberi” 
https://www.friformobberi.dk/   

Elevråd: - 
- Elevrådet har arbejdet med en prioriteret ønskeseddel, hvor der bl.a. ønskes en 

gallafest for udskolingen, samt at der kommer en snarlig løsning på skolemad. 
 
 
 
5. Princip for lejrskole/skolerejser (Bilag1) (D+B)                            18.45-19:00 

Endelig beslutning omkring afsnittet omkring overnatning på mellemtrinnet 
- 6.årgang tilstræber, at overnatningsturen arrangeres som en årgangstur, da der er en 

sammenlægningsproces ift. kommende 7.klasser, som med fordel bør indtænkes i 
forhold planlægning af turen. VF tilretter formuleringen i princippet.  
 

6. Årshjul 2022-23 (Bilag2) (D+B)         19:00 – 19:45 
Hvad ønsker den nye skolebestyrelse af have fokus på? 

- VF og formand gennemgår og redigerer årshjulet til godkendelse til næste 
bestyrelsesmøde. Sendes ud til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Punkter til næste møde    19.45-19.50 
- Evt. besøg fra Christian Hess, GIC halbestyrer, skolemad, køkken, automatsalg mm 
- Evaluering af slides til forældremøder (evt. sende info til forældre efterfølgende 

m.m.) 
- Årshjul godkendes 

Meddelelsesbog – princip udarbejdes (udsættes måske) 

https://www.friformobberi.dk/


Høringssvar vedr. klubstrategi (skolen laver udkast til høringssvar og sender til 
bestyrelsen inden næste møde) 

- Forretningsorden (bestyrelse) 
 

8. Evt.      19.50-20.00 
- Kage til  ”personalets”dag den 5.okt. organiserer bestyrelsen. Formanden holder på 

dagen en lille tale til personalet kl. 10.30. Lars A. hjælper med talen. Elevrådet stiller 
sig selv til rådighed med hjælp på dagen. 

 
- Principper sendes ud til bestyrelsen. 

 
- Mobilitetsplan for Børkop ønsker input til, hvordan individuel transport fravælges. 

Fokus er pt. på det oprindelige Børkop. Gode input sendes til Lars A. 


