
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 140622 
 
 

Mødedato 

14.06.2022 

Mødested/lokale 

Mødelokale ved indskolingen. 
Indgang via nye indskolings 
garderobe. 
 

Mødetidspunkt 

kl. 

17.00 

 

Sluttidspunkt 

kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen 

Afbud: TA, AB, Ane, Anders og 

Anja, elevråd 

 

Direkte telefonnr. 

21579648 

 
 
 

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

 
2. Orientering (O)      17.05-17.40 

 
Skoleledelse: 
Personalestillinger og børnetal PLUS 

- Personalesituation i PLUS er ændret grundet flere elever end ventet. Der er slået to stillinger 
op (en lærer/en pædagog) med ansættelsessamtaler om en uges tid. Det betyder også 
ændringer i forhold til lokaler, da indskolings-PLUS-børn får lokaler nede ved almendelens 
indskoling, mens de resterende PLUS-elever beholder deres eksisterende lokaler. Maiken fra 
bestyrelsen deltager i ansættelsessamtalerne.  

- Vi håber fortsat at kunne flytte ind i den nye administration og personaleafdeling inden 
sommerferien. 

-  
 

Formand: 
-  

 
Medarbejdere: 

-  
 
Elevråd: 
 



Spisning 
 

 
3. Møder i kommende skoleår    18.10-18.20 

Datoer: 5/9, 4/10, 2/11, 8/12, 9/1, 7/2, 15/3, 13/4, 15/5, 13/6 
 

4. Forældremøder     18.20-18.30 
Planlægning af forældremøder efter sommerferien – hvem deltager på hvilke årgange 
- En ide at lave en fælles Power-Point til brug ved alle forældremøder. Skoleledelsen laver et 

udkast som bestyrelsen kvalificerer.  
o 0.kl Ane 
o 1.kl. Lars A. 
o 2.kl. Helle 
o 3.kl.  Helle 
o 4.kl. Maiken 
o 5.kl. Lars A. 
o 6.kl. Maiken 
o 7.kl Lars 
o 8.kl. Lars 
o 9.kl 3 forældre fra bestyrelsen tilstede. 
o PLUS Ane 

 
5. Elev-exit-måling     18.30-19.00 

Rapport fremlægges og drøftes 
- Når data eller målinger sendes ud, vil det være ønskværdigt, at data fra tidligere målinger 

sendes ud sammen med de nye resultater. 
- Ledelsen henstiller til forvaltningen, at data fra tidligere elev-exit målinger samles i den nyeste 

måling som et nemt kvalitativt sammenligningsgrundlag. Er det evt. muligt at få data på, hvor 
mange der vælger efterskole eller 10.kl. i Vejle? 
 

6. Lejrskole/skolerejser     19.00-19.30 
Ledelsen kommer med forslag (principielt godkendt) 
- Tjekliste ift. opmærksomhedspunkter til forældrerådet med de ting, som man skal være obs. 

på, og hvordan indsamling og betaling kan foregå i praksis. Tjeklisten sendes ud til bestyrelsen 
til endelig godkendelse, så det er klar inden første forældremøde. 

- Udkastet redigeres ift. ovenstående.  
- Eksisterende princip vedr. lejrskole udgår. 
- Evt. overveje etablering af skolerejseforening.  

 
7. Årshjul 2022-23 (Bilag1)    19.30-19.45 

Årshjul drøftes og godkendes 
- Tages med til næste bestyrelsesmøde 

 
8. Punkter til næste møde    19.45-19.50 

-      Konstituering af ny bestyrelse 
-      Rundvisning i ny administration 
- Evt. besøg af Christian Hess, GIC halbestyrer (udsættes til bestyrelsesmøde i det nye skoleår).  
- Årshjul udsendes inden mødet – godkendes til mødet. 

 
9. Evt.      19.50-20.00 

 
 


