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Referat Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 18.30-20.30 

Afbud: Lars Grøn, Morten Møllnitz, Mette Fjendsbo Thorsen 
 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

 
b. Skoleleder 
På skolen går det godt. Det er selvfølgelig stadig meget hæmmende med 
restriktionerne, men en form for hverdag er der opstået. Det går rigtig godt med at 
have 5.-6.klasserne på skift. I forbindelse med muligheden for udeundervisning har vi 
valgt, at de kommer retur om torsdagen. Her er der mulighed for, at de kan tage på 
tur for at styrke det faglige og trivslen. I den forbindelse er vi blevet tildelt lidt midler 
til præcis det, til disse årgange. I denne uge er vi begyndt at tilbyde test af elever over 
12. år. Det er gået rigtig godt indtil nu.  
 
Legeplads 
Næste område i legeplads drømmen er skudt i gang. De kan ses ved det store hul ved 
den gamle militærbane. Den er snart helt væk. Der skal omfordeles lidt stabilgrus og 
faldsand. Endelig slutdato vides ikke præcist.  
 
Næste skoleår træder der en ny samarbejdsaftale i kraft på for 
børnehaveklasselederne og lærerne. I den forbindelse skal der laves en skoleplan.  
Udarbejdes sammen med TR. Vi er i gang med at lave udkastet. 
 
Fagfordeling 
c. Trivselsråd 
d. SFO 
Førskoleaften: Der har været afholdt et førskole arrangement, hvor der har været 
rundvisning. Børnene har fået en fin T-shirt med hjem. Der er taget afsked med Julie, 
som var PAU studerende. Påskepasningen er gået fint, selvom planlægningen har 
været udfordrende. Der er indført ugens aktivitet. Den er ”pauset” pt. grundet fastlåst 
personale. Der er justeret i grupperne, da der desværre ikke er så mange tilmeldte. 
Der ventes spændt på de nye ”komme gå” skærme. Der prøves en del nye tiltag. Bål 
dag, udedag og danseaktiviteter. Ugens aktivitet afprøves. Der er både lyst og ideer. 
Børnene har i starten ydet lidt modstand på udeaktiviteten, da de hellere vil sidde 
med computeren. Det er ved at være ”aflært”. Børnene er glade for de nye aktiviteter. 
Personalet er gode til at tage billeder til Instagram og FB, så der bliver lavet reklame 
Førskole – start-  41 børn er tilmeldt førskolen. 
e. Elevråd 
Elevrådet er også blevet tilgodeset i statens midler i forhold til at lave aktivitetskasser. 
De har fået 3000,- Der stilles forslag om at sætte de gode lege i gang i undervisningen, 
så børnene kan lege videre i pausen.  
f. Personale  
4. kl har emneuge med Sara Strandby – nye tider i vinden. Eleverne tager godt imod. 
Vi håber, at justeringen i udeområder giver bedre trivsel. Udeundervisning kan godt 
være udfordrende. Vejrforhold betyder meget. Derfor er vi valgt 1 udedag, så 
indholdet bliver bedst muligt. Der er noget fagfagligt, der er gået tab i corona – 
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bekræftet ved test. Det arbejdes der på, at vi kan indhente.  
g. Ekstern repræsentant  

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 
2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 
 Fakta Budget/regnskab 2021 

Budget 2021 
Ingen udsving siden sidst. Vi forventer, at regnskabet holder.  
 
SFOen stadig presset økonomisk. Der forventes stadig et underskud på min 600.000, 
da der i det kommende år vil være sum til fratrædelser med godtgørelse.  
  
Fravær:  
Skolen har en fuldtidssygemelding.  
I SFO 2 fuldtidssygemeldinger. 
 

Sygefravær Årsfravær indtil 
2021 

% 
Hele 2021 

Februar-Marts-April  

 

Afdelings-niveau 

 
 

SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

19,84 17,45 

SFO Vinderup leder 
(UA_DRGL) 

38,10 31,43 

Vinderup Skole 
(UA_VISK) 

6,01 5,71 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

10,13 9,66 

Vinderup Skole_ledere 
(UA_VSKL) 

0 2,74 

 Orientering  

 
3 Sag Høring vedr. Tildelingsmodel for det specialiserede område 
 Fakta Baggrund  

Det samlede ramme for folkeskolerne fordeles til almene skoler og specialskoler samt 
skoler med specialklasser. De seneste år er en stigende andel af eleverne blevet 
visiteret til specialiserede tilbud. 
 
 For Holstebro Kommune er følgende andel gældende:  
2016/17: 3,6%  
2017/18: 3,9%  
2018/19: 4,4%  
2019/20: 5,0% 
 

 2020 2021 Ændring 
Almenområdet 285.000.000 kr. 276.000.000 kr. -9.000.000 kr. 
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Specialområdet 89.700.000 kr.  104.400.000 kr.  14.700.000 kr.  
I alt 374.700.000 kr.  380.400.000 kr.  5.700.000 kr.  

 
 
Tabellen viser, at der samlet set er tilført 5.700.000 kr. ekstra til folkeskolerne i 2021. 
Udviklingen har betydet, at hvor specialområdet i 2020 fik 23,9% af den samlede 
ramme er andelen 27,4% i 2021. 
 
Generel udvikling  
På landsplan er der gennem de seneste år sket en stigning i antallet af elever i 
specialiserede tilbud. Stigningen i Holstebro Kommune er større end 
landsgennemsnittet. Kommunerne har generelt tre typer af tildelingsmodeller, som 
medvirker til at styre udviklingen:  

- En decentral finansiering, hvor almenskolerne betaler for at eleverne får en 
plads på et specialiseret tilbud  

- En delvis decentral finansiering, hvor almenskoler betaler en mindre takst for 
de specialiserede tilbud, men restprisen finansieres af centralt afsatte midler.  

- En central finansiering, hvor taksten for specialtilbuddene finansieres af 
centralt afsatte midler.  

 
 
Nuværende tildelingsmodel  
Den nuværende tildelingsmodel blev vedtaget i 2016 og justeret i 2019. Modellen kan 
med afsæt i ovenstående kategorisering beskrives som en central finansieringsmodel, 
hvor visitering til specialiserede tilbud ikke har økonomiske konsekvenser for 
almenskolen på kort sigt, da der ved budgetlægningen budgetteres med en central 
pulje til specialiserede skoletilbud. Modellen gør, at de den generelle tildeling til alle 
almene skoletilbud reduceres til efterfølgende skoleår, hvis der visiteres flere elever til 
specialiserede tilbud. De specialiserede tilbud får en fast takst pr. elev pr. måned. 
 
Forvaltningen iagttager uhensigtsmæssigheder i forhold til den nuværende model:  

 Uigennemsigtighed for skolerne. En øget visitering betyder, at der centralt 
skal afsættes flere midler til specialtilbud  

 Begrænsede muligheder for skolerne i forhold til at bedrive økonomisk 
medledelse.  

 Stigning i antal børn i specialerede tilbud  
 
Mulighed for en ny tildelingsmodel 
På skoleområdet foreslås en tildelingsmodel til det specialiserede område, hvor 
almenskolerne har en delvis medfinansiering, hvis elever visiteres til specialiserede 
tilbud. Almenskolerne tildeles i budgettet flere midler i forhold til nedenstående 
fordeling. 

   - Af den samlede ramme til specialiserede tilbud tilbageholdes en 
andel i en central pulje, som skal dække differencen mellem 
beløbet, som distriktsskolen skal finansiere og nedenstående takst 
til de specialiserede skoletilbud.  

 
- Den resterende del af rammen til de specialiserede tilbud tildeles 

almenskolerne med 65% efter socioøkonomisk baggrund med 
afsæt i elevtal og 35% efter elevtal.  

- Distriktsskolen finansierer 100.000 kr. årligt pr. elev, som er 
visiteret til et specialiseret tilbud. Taksten er ikke afhængig af, 
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hvilket specialiseret tilbud, der visteres til.  
 
De specialiserede tilbud modtager følgende beløb pr. elev:  
Trin 1 - Styrkeklasser og Ungdomsskolens udskoling: 150.000 kr. kr.  
Trin 2 - Nørreland: 195.000 kr.  
Trin 3 - Ellebæk og AKT-afdelingen: 225.000 kr.  
Trin 4 - Storå: 310.000 kr.  
 
Implementering  
Den nye tildelingsmodel implementeres pr. 1. august 2021.  
Ved skoler, hvor modellen medfører udsving på mere end 3% planlægger 
forvaltningen en indfasningsordning, der løber over 2021 og 2022. 
 
Input fra bestyrelsen: 
Modellen bygger på mistillid. Vi har ikke resurserne til tidlig indsats. Børnene bliver 
tabere. Der kan være en skole der rent økonomisk holder på børnene grundet 
økonomi. Det er tydeligvis en spare øvelse.  
Asocial tankegang. Der efterlyses ordentlighed.  
Hvem tænker på børnene? Tidligere var der delehold i indskolingen. Der var resurser 
til styrkeklasserne. Der var mulighed for at tage hånd om resursekrævende børn.  
 
 

 Beslutning Høringssvaret sendes til formanden og sendes retur i 
morgen. 

 
4 Sag Årsberetning til godkendelse 
 Fakta     

 Beslutning Godkendt 
 
5 Sag Eventuelt 

Køleskabene bliver igen brugt, så børnene slipper for køletasker. Køleskabene er nu 
rengjorte og klar.  
 
Der efterlyses morgenmad i SFO. Når alle kan samles igen i aulaen, åbnes der op for 
muligheden. Førskolen sættes i gang før det tages op. Det er corona strukturen, der 
spænder ben for tiltag. Det vil give en anden form for morgen SFO.  
Forslag om at indkøbe mælk, til børn der evt. har en lille skål havregryn med.  
Et opdateret morgenmadsbrev med til forældrene?  
Forslag om 6. klasse elever kan hjælpe til i eftermiddags SFO? 
EB tager det med  
  
Hvad gør vi for de børn der sidder hjemme? Vi har børn i nødundervisning, der møder 
fysisk op. Det er til de børn, der har det svært. Lærerne følger op, når elever ikke viser 
sig online. Der er forældre der bliver tilbudt at barnet kan møde op fysisk. 
 
Rundsendt brev til alle bestyrelser: 
Formanden har haft sendt et brev rundt til alle bestyrelser i forhold til, at legepladser 
skal høre under teknisk forvaltning, så man som skole ikke har legepladser, der ikke er 
tilsvarende og kan godkendes. Der er en del skole, der gerne vil bakke op om 
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skrivelsen. Det sendes til Børn&Unge, teknisk forvaltning og lokale politikere inden 1. 
maj. 

 Orientering  
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