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Vinderup Skoles skolebestyrelse  

Referat   
Mandag den 23. maj 2022 kl. 18.30-20.30 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

Vi er inviteret til dialogmøde d. 13. juni sammen med Mia. Det kommer til at handle 
om, hvad gør Vinderup skole ift. børn og ungepolitikken. Hvordan er styrkegangen 
organiseret og hvordan bliver børnene integreret.  
 
Der bliver også talt om, hvad corona restriktionerne har betydet, og hvilke tiltag 
skolen har sat i søen for at højne trivslen i fortsættelse af corona. 

 
Der skal også tales ind i forskellige problematikker overfor politikkerne; der er for 
meget kassetænkning ift. økonomi - der skal kigges på at handle hurtigere – det er 
også et økonomisk spørgsmål – hvis der handles hurtigere kan der også spares penge. 
Det er barnets behov, der er i centrum, det er her og nu behovet skal tilgodeses.  

 
 

b. Skoleleder 
Ny medarbejder fra 1/5 Vibeke Madsen (ansat ind i Peter Nielsens vikariat) Hun 
arbejder på mellemtrinnet. Efter sommerferien skal hun arbejde i indskolingen.  
 
Trivselsdage – vi har mange ture ud af huset. 
Skolefest – der er sendt besked ud i skolens aulakalender. 
Store udflugtsdag – der er lavet et rul, så der bliver en fast udflugt hvert år, den sidste 
torsdag før sommerferien.  
 
Dialogmøde med politikerne 13/6 
 
Skemalægning – fagfordelingen.  
 

c. Trivselsråd 
5.b skal holde klassefest 3. juni.  3.b holder fest d. 10. juni. 
 

d. SFO 
Der er mange børn, 158. Førskolen er i gang. Der er fællespasning i børnehaven 
fredag. Der er 2 studerende, der afslutter. Den nye medarbejder Andreas er kommet 
godt i gang. Pædagogerne har via BUPL fået en samarbejdsaftale.  
 
e. Elevråd -  
f. Personale  
SFO -Gruppen fungerer godt. Den nye medarbejder er god til at ruske op i den 
”gamle” personalegruppe.  
Skole – Der arbejdes med Min skolefamilie – trivselsøvelser m.m.  
Børnene testes pt. og resultatet skal implementeres i undervisningen.  
Indskolingen får besøg af trivselsmusikere, der afholder koncert. Der er en 
brandøvelse i vente – måske. 
Mellemtrinnet har haft besøg af Sebastian Klein opera midt. 
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g. Ekstern repræsentant – intet. 
 Orientering    Nyt fra udvalget! 

 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 
 Fakta Budget/regnskab 2022 

 
Skolen 
Der forventes et meget lille overskud 
 
SFO 
Her forventes et underskud dog med en lille afvikling, da vi er så heldige at have flere3 
børn indskrevet 
 
Fravær 
Skolen 
2 fuldtidssygemeldt 
2 deltidssygemeldt 
 
SFO 
1 fuldtidssygemelding 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2021 

% 
marts-april-maj 

Hele 2022 
  

 
  

SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

19,90 22,66 

Vinderup Skole (UA_VISK) 8,50 8,62 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

9,74 14,72 

Vinderup Skole_ledere 
(UA_VSKL) 

3,57 7,22 

 

 Orientering  

 

3 Sag Huset 
 Fakta Kerneopgaven, vision og mission har vi i personalegruppen arbejdet med det sidste år. 

Det har vi fået lavet et HUS over.  
MFB gennemgik det sammen med de politiske beslutninger, som vi står på. Vi arbejder 
i det kommende skoleår med elementerne i fælles pædagogisk fundament, som spiller 
godt af vores HUS-  

 Beslutning  

 
4 Sag Kommende forældremøde 

 Fakta    Hvad vil vi byde ind med i de kommende forældremøder? 
Forældremøderne ligger forskudt i det kommende skoleår. Det har vi gjort for at 
tilgodese især familier med flere børn med meget lille aldersforskel. De kan nemlig 
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risikere, at skulle til flere møder på samme dag.  
 
Det kan være en ide at tydeliggøre muligheden for at forældrene ved, at der er en aula 
gruppe, som man kan henvende sig til skolebestyrelsen derigennem. Det kunne være 
en mulighed, for at den nye bestyrelse kommer og præsentere sig til 
forældremøderne og fortæller, hvad skolebestyrelsen står for. Der kan evt. laves et 
fælles powerpoint, der fortæller, hvad skolebestyrelsen står for, og hvilke opgaver, der 
ligger i skolebestyrelsen. Det skal vises sammen med repræsentanten til mødet. 
Lærerne skal sørge for at invitere skolebestyrelsesmedlemmerne.  
De gamle repræsentanter kan evt. komme med til første møde og støtte den nye 
repræsentant.  

 Beslutning  

   
5 Sag Dialogmødet den 13/6 

  Tanja viste oplægget til dialogmødet 

 

6 Sag Årsberetningen 
  Godkendes inden udsendelse 

Rettet til og godkendt.  

   

7 Sag Eventuelt 
I SFO ønsker vi, at forældre og børn skal forbi en voksen, når der tjekkes ud.  
Hørebøffer- nogle forældre har spurgt – Er det rimeligt, at eleverne skal have 
hørebøffer med i skole? Enkelte børn har behov for at skærme sig for lyd. Nogle gange 
anbefaler inklusionsvejlederen, at nogle børn bruger hørebøffer. 

 Orientering  
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