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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 17.00-19.00 

 
Afbud: Kasper, Sandra 
 
Konstituering af bestyrelsen 
Der skal vælges formand og næstformand.  
Formand: Tanja Binderup 
Næstformand: Torben Mondrup 
 

1 Sag Introduktion af skolebestyrelsesarbejdet 

 Orientering    Tanja gennemgår punktet.  
Der bliver kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 23. januar 2023. 

 

2 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 
-  
b. Skoleleder 
- opstarten - vi havde en rigtig god opstartsuge med en helt del møder, da vi skulle 
have skudt vores nye deleholds koncept i gang. Derudover havde vi besøg af Niels 
Brauner fra magt og omsorg, der fortalte os om lovgrundlaget for magtanvendelser 
samt gode fif til skånsom magtanvendelse samt følgeteknikker.  
 
- fag-dage/trivselsdag – i dette skoleår vil der være 10 trivsels/fag-dage. 
 
- morgenbånd fortsætter, vi har fællesmorgensang hele skolen mandag, onsdag og 
fredag. Her synges ugens sang og en anden sang. Det giver en god oplevelse af 
fællesskab. 
 
- delehold - vi er i dette skoleår startet op med delehold i dansk i indskolingen og 
matematik på mellemtrinnet. Det fungerer på den måde, at man et vist antal timer om 
ugen er 2 klasser, der deles til 3 hold med tre voksne i indskolingen, på mellemtrinnet 
er man to voksne til en klasse, der så deles. Målet er at løfte alle børnene fagligt, både 
stærke og svage.  
 
- ny ansættelse – i går ansatte vi ny lærer til mellemtrinnet. Vi kan endnu ikke officielt 
løfte sløret for hvem det er, men vi glæder os til at byde vedkommende velkommen.  
 
c. Trivselsråd 
 
d. SFO 
- Sommerferiepasningen er veloverstået. 
- Lille Drage – vi har i dette skoleår etableret en ”lille drage” i forlængelse med 
styrkegangen, det er et forsøg på at tilgodese vores styrkeelever, som der kan hjælpes 
ind i det store SFO-fællesskab. 
Vi forsøger at gøre det mere tydeligt, hvilke aktiviteter Dragen dagligt tilbyder samt 
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hvem der er årgangens kontaktperson. 
 
- Stella – ny pædagogmedhjælper i SFO 
 
e. Elevråd – der er valguge i næste uge. 
 
f. Personale 
Vi er i gang med at indøve nye rutiner fx med morgensang. Deleholdene giver mere tid 
til børnene. Bekymringen har været om man ville miste klassefællesskabet, men da 
grupperne er dynamiske, opleves det ikke, derimod opleves det at der kommer mere 
fællesskab på tværs af klasserne på årgangen. Vi har haft trivselsdag.  
Brandøvelse den 23. august forløb fint – alle børn kom ud. En af de varme dage gav 
ledelsen is – det var fedt. Mellemtrinnet arbejder med ”Min skolefamilie” for at 
fremme trivslen. 6. årgang har været på Bornhold. 
I frikvartererne er der lavet anderledes rul i forhold til hvilke zoner årgangene har. De 
skal lige vænne sig til at være sammen på tværs af årgange igen.  

 Orientering Nyt fra udvalget! 
 

 

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

Skolen 
Der forventes et underskud omkring -300000, da vi har sagt farvel til Peter Nielsen 
samt en medarbejder, der er fuldtidssygemeldt.  
 
SFO 
Her forventes fortsat et underskud dog med afvikling, da vi har ansat en 
pædagogmedhjælper mere, da vi også har mange børn i SFO. 
 
Fravær 
SFO 
Vi er ved at afvikle ferie. 
 
Skolen 
2 fuldtidssygemeldt 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2022 

Juni, juli og august Hele 2022 
  

 
  

SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

11,63 17,48 

Vinderup Skole (UA_VISK) 5,24 7,75 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

2,03 10,19 

Vinderup Skole_ledere 
(UA_VSKL) 

0,00 4,61 

 

 Beslutning  
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4 Sag Visionshuset 

 Fakta    En kort gennemgang af arbejdet med vision, mission og værdier, som information til 
bestyrelsen 
 
I sidste skoleår arbejde skolens og sfo´ens personale med vision, mission og værdier. 
Vi startede ud med et besøg fra Anders Seneca, som lavede et oplæg omkring 
kerneopgaven. Det skabte en god debat, som også nødvendiggjorde en prioritering af 
kerneopgaven, en synliggørelse af vision, mission, værdier. Holstebro Kommune 
omformulerede deres pædagogisk fundament, som personalet arbejder med en søjle 
ad gangen. Vi startede ud med bæredygtige relationer, som spillede godt op af vores 
egne værdier, som vi mener er nødvendige for at arbejde med børn.  

 Beslutning  

 

5 Sag Mobilpolitik  
 Fakta    Der ønskes en gennemgang af politikken og en evt. tilføjelse i forhold til at børn i dag 

har telefoner på håndleddet. 

 Beslutning Punkt drøftet. Endelig beslutning om vedtagelse udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

   

6 Sag Fordeling af forældrerepræsentanter 

  0.a Angelica Skov Nielsen 

  0.b Sandra Jensen 

  1.a Kasper Muldkjær 

  1.b Kasper Muldkjær 

  2.a Allan Lindgaard 

  2.b Allan Lindgaard 

  3.a Helle Damtoft 

  3.b Helle Damtoft 

  4.a Torben Mondrup 

  4.b Torben Mondrup 

  5.a Tanja Binderup 

  5.b Tanja Binderup 

  6.a Tanja Binderup 

  6.b Tanja Binderup 

  Styrkegangen Torben Mondrup(fra 4. årgang og op) 
Angelica Skov Nielsen(fra 0.-3. 
årgang) 
 

Eventuelt 
Slutter mødet af med en rundvisning 
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