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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 18.30-20.30 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

Børne og ungeudvalget har haft vores ansøgning oppe og vi er blevet bevilliget 
100.000 til legepladsen. Det begrundes med at man normalt ikke giver til skoler/SFOer 
til legepladser. 
 
b. Skoleleder 
Åbent hus blev desværre udsat/aflyst. Vi har forsøgt os med et par videoer i stedet. 
41 børn er indskrevet i kommende førskole.  
 
Nedlukningen er stadig i gang, det betyder i praksis, at vi har alle vores styrkebørn på 
skolen, der er enkelte, der er hjemme, da de har kronikere i familien. Nødpasningen er 
stadig i gang, her har forældrene kunne tilmelde deres barn, hvis de har behovet hos 
Rita. Fysisk nødundervisning er børn, som skolen særligt har valgt ud, da vi mener, at 
de har behovet.  
 
Organiseringen er således 
0a SFO +støtte fra skolen 
0b SFO 
1a SFO 
1b SFO 
2-3. klasse Skolen 
4-5. klasse Skolen 
 
Det virtuelle fungerer så godt som det nu kan, vi kan se og mærke, at eleverne har 
brug for snart at komme i skole. Det er hårdt for dem, selvom at vi faktisk har justeret 
i skemaet, så nogle fag er aflyst.  
 

b. Trivselsråd 
Intet nyt 
 
d. SFO 
SFOens hverdag er meget anderledes end den plejer, idet de varetager nødpasningen. 
Det kræver flere personaletimer. De hjælper de børn, som sidder på skolen og 
modtager onlineundervisning. Personalet gør det godt. De er gode til at hjælpe 
børnene og give dem lidt støtte. SFOen kører som ”normalt” om morgenen og 
eftermiddagen, for de få børn som er i pasning. 
 
e. Elevråd 
- elevrådet ønsker, at vi genoptager vores princip for smitteforebyggelse. De 
efterspørger brug af køleskab og mikroovn. Ønske om en form for læ-sted hos de 
store. Dette kan dog skabe udfordringer ved at unge samles udenfor skoletiden. 
 
f. Personale 
Personalet gør det så godt de kan under de stilne betingelser. Det går bedre end 
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frygtet. De fleste elever er gode til at hjælpe både læreren og de andre elever. 
Skemaerne hjælper til at skabe en struktur. Vi savner at have børnene på skolen, så vi 
kan have ordentlig ”føling” med dem.  
  
g. Ekstern repræsentant 
Der er lukket ned for det hele. Flere foreninger er i overvejelse om hvorvidt det kan 
betale sig at starte op igen inde sæsonen lukkes ned. Der bliver mulighed for at kunne 
leje paddletennis for skolen. 

 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

 Fakta Skolen 
Budget 2020 
MFB havde søgt godkendelse til at overføre mere end 3%, da budgettallene for 2021 
var usikre, samt at der i 2020 var blevet visiteret flere børn til specialtilbud, og da der 
er forbundne kar, så var MFB klar over, at en eller anden regning ville komme. Så et 
overskud på 800.000kr.  
 
Budget/regnskab 2021 
2020 budgettal 17.007.000 
2021 budgettal 16.231.000 
Forskel på -771.000 
Det betyder, at man har trukket 771.000 kroner fra budget 2021.  
 
MFB gennemgik budget 2021, som herefter blev godkendt at skolebestyrelsen. 
 
SFO 
Budget 2020 et overskud på 113.554kr 
 
Budget/regnskab for 2021 
2020 budgettal 3.278.000 
2021 budgettal 2.664.000 (+ 141.000x3 for førskole) = 3.087.000 
 
Vi har færre tilmeldte børn, derfor de færre penge.  
Der forventes et mindre underskud for 2021.  
 
 
Fravær: 
På skolen har en fuldtidssygemelding. I SFO 2 fuldtidssygemeldinger. 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2021 

% 
Hele 2020  

 

 
 

Dragen_leder 
(UA_DRGL)  

                               12,60 % 7,69% 

SFH Dragen Sevelvej 
(UA_SFHD) 

4,87 % 10,69 % 
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Vinderup Skole 
(UA_VISK) 

4,11 % 3,23% 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

3,06 % 10,58 % 

Vinderup Skole_leder 
(UA_VSKL)  

                               21,76 % 0% 

 

 

 Orientering  

 

3 Sag SFO  
 Fakta Status: 

Flytningen 
Vi er godt ude af bygningerne på Sportsvej. Vi mangler at få tømt skurerne. Jesper er i 
gang med at lave et nyt skur, hvor mooncars kan parkere. Det har krævet et stort 
arbejde af personalet - de har gjort et godt stykke arbejde. Vi har fundet funktioner 
for de enkelte lokaler omkring aulaen - det kan dog være at der skal laves 
småjusteringer sidenhen. 
 
Proces: Vi skal i gang med 3 tema/kursusdage. Her skal arbejdes med Rammerne og 
fælles pædagogisk ståsted.  
Hovedindsatsområdet bliver udviklende fællesskaber. Der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe (2 medarbejdere og Rita), som skal lave et udkast.  
 
Drøftelse om spørgeskemaet 
Temaerne: 
Morgenmad: 

- Boller om fredagen 
- Sundt og nærende 
- havregryn, cornflakes 
- Yoghurt 
- Havregrød 
-  

 
Morgenpasning 

- En rolig start 
- Blive mødt 
- God stemning 
- Godmorgen 
- Hyggeligt  

 
Afhentning 

- Overlevering af godt nyt, samt dagens bøvl 
- Farvel og tak for i dag 
- Ønske om at vide ”hvor barnet er” ved afhentning(ekstra fokus på nye 

forældre/førskolebørn) 
 
Aktiviteter 

- Kreative 
- Svømning 
- På tværs af klasser 
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- Aktiv leg 
- Udflugt (gerne skov) 
- Udeleg – udesport 

 
Indretning 

- Hyggehjørner/kroge 
- Kreative værksteder 
- Computerrum 
- Puderum 
- Knald på udsmykningen (vægmalerier)(forslag om ”kunstudstillinger” i 

lokalerne med ting børnene har lavet. 
 
Udearealerne 

- Sportsplads 
- Bålhytte 
- Mooncars 
- Junglebane 
- Kreativt værksted, hvor man kan hamre/save mm 

 
Vægter højt 

- Børn i køkkenet 
- Frugtordning, friskbagte ting(duften) 
- Gymnastiksalen 
- Lego-rum 
- Værksteder 
- Engagerede voksne, som sætter gang i ting og er aktive sammen med 

børnene. 
 
Lokalsamfund 

- Besøg plejehjem 
- Optog til eks. Halloween 
- Flere billeder og video fra hverdagen 
- Kirke og kulturhus 
- Andlægget og teen town 
- Pynte byen til årstiden 
- Børnekor 

 
Feriepasning:   

-  at det foregår i Dragen,  
- med kendt personale,  
- ture ud af huset,  
- gerne udenbys 
- andre aktiviteter end dem fra hverdagen. 
-  

Andet  
- Ordentlig normering 
- Personalet skal bruge mere tid sammen med børnene i aktiviteten 
- Plads til alle børn uanset udfordringer 
- Synlig ledelse 

 
 
Åbningstider fra 1/8-21 
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Her har MFB lavet 3 forskellige scenarier, men kun 1 overholder den politiske 
bestemte.  
Politisk bestemt at vi må have åbent i 51,5(+1) time.  
Hvis vi skal overholde dette, må vi ændre vores åbningstider. 
Mandag-torsdag fra 06.00 -  
Fredag 6.00 -  
Skolebestyrelsen anbefaler at vi læner os op af børnehavernes åbningstider og holde 
åbent tidligt, for at tilgodese flest mulige. 
Mål og indholdsbeskrivelse 1/8-21 
 

 Orientering  
 

4 Sag Projekt Legeplads 

 Fakta    Tilbagemelding fra B&U omkring ansøgningen 

 Orientering B&U har den 21/1 tildelt os 100000 til reetablering af legeplads. Det var i forvejen 
meget vanskeligt at give midler til sådan et projekt, da andre tidligere har fået nej på 
deres henvendelser.  Skolebestyrelsen vil kontakte de enkelte lokale politikere for at 
starte en dialog, i et forsøg at få lidt flere penge.  
 
Den allerede betalte legeplads i biblioteksgården starter op den 1/2-21 
Gyngerne ved svævebanen har det ikke godt, så vi skal have gjort noget ved dem.  
Vi er i gang med at få tegnet nye tegninger for området hvor tarzanbanen ligger.  

 

  Kunne det være en mulighed med forældrehjælp til mindre praktiske ting i forbindelse 
med nedtagning og etablering. Det kunne være smart at lave en liste med specifikke 
opgaver, som skal laves. Det kunne være hyggeligt at lave det sammen med en 
sommerfest, hvor man fx kunne grille. Kunne man søge nogle midler?  
Tanja kigger fondsværket igennem, for at se om der er muligheder.  

5 Sag Gennemgang af principper 
 Fakta Princip for god opførsel 

Princip for klasseforældreråd 
 Beslutning Ønske om at udsætte Principper for smitteforebyggelse på Vinderup Skole og SFO til vi 

kender de kommende udmeldinger omkring retningslinjer.  

Princip for god opførsel - den skal ledelse og personale arbejde med og opdatere.  
Princip for klasseforældreråd - sættes på pause.  

   
6 Sag Evt. 
 Orientering  
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