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Vinderup Skoles skolebestyrelse  

Dagsorden  
Torsdag den 21. april 2022 kl. 18.30-20.30  

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
• Skolebestyrelsesformand 

 

• Skoleleder 
Status Skolen – der arbejdes med fagfordeling. Det er næsten gået op og der bliver 
åbnet op for personalet i næste uge.  
Klasser i det kommende skoleår 
14 almene klasser og 3 styrkeklasser 
Vi har startet forløbet ”min skolefamilie”. Det er skudt godt i gang.  
Overlevering af førskolebørn 
Overlevering af 6. årgang til realskolen.  

• Trivselsråd 
4.a har solgt kager på økodagen. Der var godt salg og dermed penge til klassekassen.  

• SFO 
3-4 kl. har været til overnatning. Der er klargøring til førskolen. Der har været besøg 
på skolen af børnehaverne. Der har været påskepasning – fællespasning i 
børnehaven– hvor der igen har været mange tilmeldte, der ikke kom. De store børn 
har følt sig for store og de små har følt sig hjemløse.  
Der har været henvendelser på feriepasning grundet for tidligt tilbagemelding. 
Tilmeldingen har i år tværtimod været for sent ude, da det skal meldes ind inden 15. 
marts. 

• Elevråd 

• Personale 
SFO – personalet har også været frustreret over feriepasningen i børnehaven, da vores 
børn har været frustrerede og rodløse.  
Personalet har været ude at bowle og i den forbindelse har de mødt den nye ansatte 
pædagogmedhjælper. Det fremmer trivsel blandt personalegruppen. 
Førskoleplanlægningen er godt i gang. 
Overnatningen for 4. klasse har været et stort hit. Der var disko i gymnastiksalen og 
børn og voksne gik all in. Der var pandekager til morgenmad.  
Lærerne – der arbejdes også med nyt skoleår. Der har været møde omkring 
skoleplanen. Der er snart skolefest 9/6 og der arbejdes med forberedelser.  
Der har været en emneuge før påske. Det har været en fin oplevelse på alle årgange. 
Vi har en praktikant i huset. Der er en langtidssygemelding, som vi vikardækker. 
Personalet har haft påskefrokost – og fået påskegaver. 
g. Ekstern repræsentant – ikke til stede. 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

 Fakta Budget/regnskab 2022 
Skolen 
Med sygemeldinger er det lidt svært at se, hvor det ender, men er forventes et lille 
underskud 
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SFO 
Her forventes et underskud dog med en lille afvikling 
Fravær 
SFO 
1 fuldtidssygemelding 
 
Skolen 
2 fuldtidssygemeldt 
1 deltidssygemeldt 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2021 

% 
Februar-marts-april 

Hele 2022 
  

 
  

SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

19,47 23,41 

Vinderup Skole (UA_VISK) 11,71 10,76 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

14,03 14,57 

Vinderup Skole_ledere 
(UA_VSKL) 

10,71 9,09 

 
Vi har ansat en tidligere ansøger der starter 1. maj.  
 
Der kan nu bestilles skærme til klasserne. De var oprindelig lovet før jul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orientering  

 

3 Sag Orientering om kommende skoleår 

 Fakta - Timefordelingsplan  
I det kommende år ønsker vi 3 medarbejdere i nogle af dansktimerne i indskolingen 
samt matematiktimerne på mellemtrinnet. Det er dog ikke sikkert at det kan lade sig 
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gøre i praksis.  
De kommende frihedsgrader gør, at vi forkorter skoledagen for både mellemtrinnet og 
indskolingen, vi afventer bustiderne.  

 Beslutning  

 
4 Sag Årsberetning  

  Den skal godkendes forud for årsmødet i maj 

  Tanja laver et udkast. 

   

5 Sag Valgmødet/Valget 

 Fakta Vi har fået 5 nye medlemmer. Så vi mangler 2 plus 2 suppleanter.  

 Beslutning  

 

6 Sag Eventuelt 
 
 

 Orientering  
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