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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Onsdag. 22. september 2021 kl. 18.30-20.30 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand  

Der har været fælles skolebestyrelsesmøde med andre skoler. Der var man 
optaget af, hvordan man laver trivselsråd i klasserne. Flere har udfordringer 
med Kaj Bæk og vedligeholdelse af udeområdet – plejeplan. Der plejer at 
være et ”topmøde” med alle foreninger i byen, så der er engagement om det, 
der sker i byen. Der er snart byrådsvalg, og man påtænker at deltage i et 
program på tv-midtvest for at få sat gang i ”lovninger” på skoleområdet.  

b. Skoleleder 
Det går rigtig godt, vi er faldet mere på plads siden skolestart. Der er justeret i vores 
styrkeklasserne, så de passer bedre sammen. 
 
Praktikanter i både skole og SFO 
 
Man skal hvert år have udarbejdet en legeplads rapport. Der er ikke tidligere lavet 
noget officielt papir på godkendelse. Det er der nu. Det betyder dog, at der skal 
justeres en del steder, men legepladsen er godkendt med farven gul. Vi skal lave nogle 
justeringer så den er grøn næste gang.  
For at nå i mål har jeg sat vores legeplads-mand til at lave et udkast for, hvad det vil 
koste at gøre legepladsen grøn. Der skal muligvis investeres i nogle nye gynger. Der 
indhentes priser. Pedellen udbedrer manglerne. Der stilles forslag om, at kommunen 
står for at sende en legepladsinspektør ud til alle skoler, så der indhentes et tilbud. 
Forslaget tages videre til forvaltningen. 
 
Kerneopgaven 
Vi går i gang med at arbejde med kerneopgaven. Den 12/10 får vi besøg af Anders 
Senica, som skal give os et godt udgangspunkt for fremadrettet arbejde med det.  
 
Herefter opstartes ny pædagogisk retning (som vil bestå af elementer fra PALS og 
andre elementer, som personalet ønsker) Den pædagogiske retning skal omhandle 
børnesynet.  
 
Vi har fejret 2x 25 års jubilæum for HC og MB 
 
c. Trivselsråd 
d. SFO 
Jonna er startet og er kommet godt i gang. Der er gang i mange aktiviteter. Der har 
været store oprydningsdag. Der er lavet en ferietilmelding på komme gå. Der 
påtænkes en udflugt i efterårsferien. Der tales om, hvordan vi kan holde på de store 
elever. Der er derfor sat nye aktiviteter i gang. De går bl.a. i svømmehallen og der 
afholdes børnemøde. Børnene kommer med gode forslag og er gået i gang med at 
sætte skurvognen i gang. Der forsøges at finde timer til at lave en overnatning før 
sommerferien. Vi har fået en reklame for MGP, og der arbejdes på sagen. Vores nye 
pædagog starter 1. oktober. Det er meget erfarne medarbejdere også i skoledelen. Ida 
er snart tilbage. Der er OBS på udsatte børn.  
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e. Elevråd 
Der har lige været valg i går, så der er nyt næste gang. MC har arrangeret en tur d. 26. 
oktober, hvor de skal på besøg i byrådet og se borgmesterens kontor. Der er flere ting 
i støbeskeen. 
Formand Anton 
Næstformand Karoline. 
 
f. Personale  
Der arbejdes med emneugen i uge 40. Der er mange klasser der skal til eventyrs 
oplevelse fredag i emneugen. Flere klasser skal lave et insekthotel.  
Der er en del personale, der er på uddannelser. Praktikvejleder, PALS, Alkalær m.m. 
Der er morgensamlinger, hvor børnene får ugens informationer. Eleverne er glade for 
morgensang.  
 
Det er lærernes dag d. 5. oktober. 
g. Ekstern repræsentant 
Hallen indkalder alle foreninger løbende. Det kunne være en god ide, hvis der var en 
repræsentant fra skolen. Skolen kan også melde ønsker ind til hallen. Morten sender 
datoer til Mia.  
Hallen har 50 års jubilæum den 30 oktober. Der er VM i 10 kamp, og man ønsker 
lærernes deltagelse. Programmet er i Vinderup bladet.  

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 
2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

 Fakta Budget/regnskab 2021 
 
Skolen 
Forventet = Går lige op.  
Inkl. nyindkøbt legeplads, samt igangsættelse af nyt step pga. legepladsrapporten  
Opsætning af nye tavler betales af os. Tavlerne kommer fra centralt hold 
 
SFO 
Forventet = - 700000 
Årsag: fratrædelser med godtgørelse 
 
Fravær 
Skolen: en fuldtidssygemelding 
SFO: to fuldtidssygemeldinger samt fratrædelser 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær 
indtil 
2021 

% 
juli – August-
September 

Hele 2021 
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SFO Vinderup Skole  21,47% 19,44% 

SFO Vinderup leder  44,90% 42,22% 

Vinderup Skole  3,60% 5,11% 

Vinderup 
Skole_adm  

2,52% 7,58% 

Vinderup 
Skole_ledere  

0,00% 1,09% 

 

 

 Orientering  

 
3 Sag Antimobbestrategi  

 Fakta MED har haft antimobbestrategien på dagsorden og lavet få ændringer, vi ønsker 
input fra bestyrelsen  

 Beslutning Der skal sættes nye opdaterede billeder på. Den sættes derefter på hjemmesiden. Det 
bekendtgøres på AULA for forældrene, at Antimobbestrategien er opdateret og den 
præsenteres på et personalemøde. Elevrådet præsenteres for samme.  

 
4 Sag Forældrehenvendelse 

 Fakta    Læst højt og drøftet.  

 Beslutning Der laves en løbende opfølgning til forældrene ift. den handleplan der er iværksat. 

 

5 Sag Eventuelt 
 

 Orientering  
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