
 

DAGSORDEN 

 

Skolebestyrelsen 

 

Mødedato 

Onsdag den 23. oktober 

Mødested/lokale 

Personalerummet 

Mødetidspunkt kl. 

17.15-19:15 

Deltagere 

Kenneth Reinholt Madsen, Ove Hvam Andersen, Lone Rohde Rasmussen, 
Morten Kyed, Carsten Simmelsgaard Platz, Joan Brix Rasmussen, Susanne 
Skaaning Wennerberg, Else Antonsen, Stine Blok Sølund Kristensen Susanne 

Kjær, Michael Frimoth Hansen, Villy Raahauge, Lukas Westergaard Hansen , 

Anne Have 

Afbud 

 

Mødeleder 

Kenneth Reinholt Madsen 

Referent 

MFH 

 

Dagsorden Beslutning 

Nyt fra skolen v/SK, MFH, VR                             
(Orientering 10 min.) 

 Hvorfor har man skamler i 0.kl.?  
 AULA 
 Forældremøder  
 Åben skole 

 

 

 

 

 

Nyt fra ungerådet 

 Lukas, Anne, Morten og Villy blev bud 
velkommen til Thyregod skole af bestyrelsen 

 Michael orienterede omkring henvendelsen fra 
en forældre vedr. skamler i 0. årgang. Der 
indhentes priser på et klassesæt stole i lighed 
med de resterende stole i indskolingen. 

 Michael har deltaget i forældremøderne, hvor 
skolens nye kommunikationsstrategi blev 
præsenteret. 

 Skolen har åben skole tirsdag den 5. 
november. Skolen laver et opslag på skolens 
facebook side for at reklamere for dagen. 

 I uge 45 afholder skolen terminsprøver for 9. 
årgang i skolens aula. 
 

 Ungerådet var med til arrangere dette års 
motionsdag før efterårsferien for udskolingen. 
Det var en stor succes med gode 
tilbagemeldinger. 

Opbevaring af madpakker v/Joan (15min) Joan uddybede punktet om ønsket om at børnene 
kan få opbevaret deres madpakker i et køleskab. 

Høring skolebestyrelsesvalg v/VR og MFH 
(Orientering og input til høringssvar 20 min) 
 

Valgperioden for de 4 år som siddende medlem af 
skolebestyrelsen i Vejle Kommune kan ændres til 2 
år. 



 

Ledelsen undersøger muligheden for forskudte 
valg på henholdsvis 4 og 2 år. 

Bestyrelsen gav udtryk for at man gerne vil bakke 
forslaget op på en valgperiode på 2 år, og samtidig 
have en bekymring ift. kontinuiteten i bestyrelsen. 

Ledelsen udarbejder et hørringssvar, der sendes til 
formanden inden svaret indsendes til 
forvaltningen. 

Antimobbestrategi –drøftelse og evt. justering 
v/MFH (20 min) 

Michael ridsede baggrunden for serviceeftersynet 
af strategien op. 

Herefter var der spørgsmål og drøftelser til 
indholdet. 

Der fremkom et ønske om at kigge på den gode 
overgang fra børnehaven og Øster Nykirke samt 
overgange i og til skolen ift. anti-mobbestrategien 
og indsatsen. 

Pædagogiske udviklingsplan – orientering v/SK  
(10 min) 

Susanne orienterede om skolens udviklingsplan. 
Herefter var der spørgsmål og kort drøftelse. 

Evaluering af den kortere skoledag – orientering 

omkring tidsplan v/SK (5 min) 

Susanne orienterede omkring hvordan skolen og 

kommunen vil evaluere den kortere skoledag.  

Beslutning: Hvis byrådet træffer beslutning om en 

decentral mulighed for en kortere skoledag, så  

gennemføres forslaget fra Susanne.  

Ved en central beslutning, drøftes 

evalueringsindholdet i bestyrelsen igen. 

Trafikeftersyn – orientering v/Ove, Carsten og MFH 

(10 min) 

Udvalget orienterede omkring tankerne omkring 

hvordan trafiksikkerheden i afleveringssituationen 

om morgenen kan forbedres. 

Punktet i trafikpolitikken omkring trafikfarlige veje 

og håndteringen af disse skal tilføjes og beskrives. 

Justering  af bestyrelsens forretningsordenen – 

kommunale styrelsesvedtægter er vedhæftet som 

bilag (20 min) v/MFH 

Udsat til næste møde 



 

Revidering af principper for skolens kost                         
v/MFH Bilag eftersendt 

Udsat til næste møde. 

Evt.                                                                                    
(5 min.) 

 

Orientering v/Skolens ledelse                                          
Repræsentanter fra ungerådet deltager ikke i dette punkt 

 

Punkter til de kommende møder:  Der fremkom et ønske om at kigge på den 
gode overgang fra børnehaven og Øster 
Nykirke samt alle interne overgange i og til 
skolen ift. anti-mobbestrategien og indsatsen. 
Punktet behandles i foråret 2020. 

 Justering af bestyrelsens forretningsordenen – 
kommunale styrelsesvedtægter er vedhæftet 
som bilag (20 min) v/MFH 

 Revidering af principper for skolens kost                         
v/MFH Bilag eftersendt 

 Tiden som børnene har til at spise deres mad i. 

 Information om udeskole i 3.klasse v/ de 
involverede medarbejdere samt deres 
erfaringer. 
 

 


