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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Torsdag d. 3. november 2022 kl. 18.30-20.30 

 
Dagsorden 
Afbud: Sandra Jensen, Angelica Nielsen, Helle Damtoft, Allan Lindgaard 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 
Har haft henvendelse fra skolebestyrelsesformanden fra Tvis for at høre, om der skulle 
noget fælles skolebestyrelse arbejde op at køre. 
Har haft en forældrehenvendelse i forhold til ressourcer til styrkeklasser.  
 
b. Skoleleder 
To medarbejdere har været på studietur på Island – her skulle de blive klogere på 
bæredygtighed - som bliver emnet for vores emneuge i uge 14 
 
Matematikkens dag den 23/11 
 
Legeplads – elevrådet har været med til at vælge, hvad der skal være som næste trin i 
vores udvikling af legepladsen. Derfor bliver det næste en hoppepude, en 
femkantsgynge og et klatretårn. Arbejdet med dette går i gang kort før jul. 
 
Skoleudviklingssamtaler 
Aftalen om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i Folkeskolen (indgået 
den 291021, lovpligtigt at afholde. 

• Dialogbaseret samtale om skolens arbejde med kvalitet 

• Datainformeret samtaler, der afsæt i de forskellige typer af dato, der er 
indsamlet 

• Evt. særligt fokus 

 

 

En repræsentant fra skolebestyrelsen: Før jul Kasper, efter jul Tanja 
 
c. Trivselsråd 
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d. SFO 
Oktober var en spændende halloweenmåned med masser af (u)hyggelige aktiviteter. 
Uge 42 var der pasning i sfo´en for tilmeldte børn – her kom mellem 19 og 35. (der var 
tilmeldt: 38-60). Det er beklageligt at vi spilder en masse mandskabstimer på dette.  
Vi sluttede måneden af med et brag af en halloweenfest. Personalet gjorde et kæmpe 
stykke arbejde – der er ting, som kan forbedres, men bestemt en succes! Der var 
tilmeldt 85 børn – der kom 100 – så her var det den omvendte vej. Flere forældre har 
været forbi og rose – det er superdejligt. 
NR har været på kursus og er nu vejleder for pædagogisk assistent-studerende, som er 
ude i oplæring. 
Den 21. november starter vores nye pædagogiske assistent-studerende – hun skal 
være hos os et halvt år. 
Den 1. december starter vores nye pædagogstuderende – hun skal også være hos os i 
et halvt år. 
Vi har meldt os til BMGP – så sæt kryds i kalenderen den 11. marts – hvis nogen 
kender interesserede sponsorer, så giv besked til EB. 
 
e. Elevråd 
f. Personale 
1. oktober startede vores nye kollega Lise, som ny lærer. 
Der var fagdag i sidste uge. Det var forskelligt, hvad der arbejdes med ude på de 
enkelte årgange fx Harry Potter, virksomhedsbesøg, osv. 
. 
Om lidt startes det op med skolehjemsamtaler. Juleklippedagen ligger i år tirsdag den 
29. november. 1. december skal 1. årgang på adventstur.  
 
Meddelsesbogen er åbnet for forældre – der er mulighed for at være med på 
webinarer for lærerne.  

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 
2 Sag Budget/Regnskab/Fravær  

Budget/regnskab 2022 
Skolen 
Der forventes et underskud. 
 
SFO 
Her forventes fortsat et underskud dog med afvikling.  
 
Fravær 
SFO 
0 fuldtidssygemelding 
 
Skolen 
2 fuldtidssygemeldt 
 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2022 

August, september og 
oktober 

Hele 2022 
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SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

2,07 13,30 

Vinderup Skole 
(UA_VISK) 

8,35 8,20 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

3,42 8,07 

Vinderup Skole_ledere 
(UA_VSKL) 

0.00 3,23 

 

 Orientering  

 

3 Sag Principper til gennemsyn 
 Fakta • Princip for skolebestyrelsesrepræsentanter 

• Princip for bindeled mellem skolebestyrelsen, trivselsrådene og klasserne 

 Beslutning  
 

4 Sag Eventuelt 
- Toiletterne – er der fokus på at børnene bruger dem rigtigt? – Ja, der 

arbejdes med gode toiletvaner. 
- SFO – børnene som skal til fritidsaktiviteter – sendes de til rette tid? Som 

noget nyt sendes børnene hver halve time, dog sendes børnene til 
fritidsaktivitet til fornuftig tid.  

- Forældrehenvendelse 
Der har været en henvendelse omkring deleholdene i madkundskab på 5. 
årgang. Der arbejdes med Vaner, vås og venner. Undervisningsmateriale fra 
Arla. Opskrifter i klasselokalet, bevægelse. Timerne planlægges i fællesskab 
med HD 
Vi henstiller til, at man tager direkte fat i læreren eller skolelederen. 
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