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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Mandag den. 21. juni 2021 kl. 18.30-20.30 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

Formanden og skoleleder har været til dialogmøde omkring ambitionen om, at se nærmere 
på specialområdet. Konsekvenserne ses nu af spareøvelser på området. Skolechefen startede 
med en forelæsning. Argumenterne kom alligevel frem - der skal investeres i folkeskolen - det 
har for store konsekvenser at lave flere besparelser. Dialog om sparring med specialområdet. 
Videnscenteret fungerer ikke optimalt, da inklusionsvejlederen skal deles mellem flere skoler.   

 
Der er fælles skolebestyrelsesmøde 1. september i Sevel. 
 
b. Skoleleder 
Afrunding af 2020-2021 
COVID-situationen er løsnet, retningslinjerne er justeret pr. d 14.juni. MFB har valgt at 
bibeholde zoneinddelingerne ude og inde, dog med justering ved blanding i områderne, hvor 
der var trængsel. I de nye retningslinjer er der stadig fokus på smitteforebyggende 
foranstaltninger såsom håndvask/afspritning, kontaktflade rengøring samt opsporing af 
smitte.  
 
I starten af juni måned ansatte vi Henriette Thomsen. Vi er gået meget stille med dørene, da 
Henriette, i nuværende ansættelse, ønskede at trække det, så der ikke kom for megen uro 
blandt elever og forældre.  
 
Vi kom til Bornholm og eleverne (samt medarbejderne) havde en dejlig tur. De var heldige i 
form af en erfaring chauffør, som kunne vise dem steder, som de ikke havde på deres liste.  
 
Sidste skoledag er lige om hjørnet. Det kommer til at foregå næsten som sidste år.  
 

  
8.10 – 9.05  

Afslutning for 6. klasserne med deres lærerne og 
ledelsen i gymnastiksalen. De sidder ved 
langborde i egne bobler.  
Smurte rundstykker, juice, kaffe/te  

6. årgang 
og deres lærere   
+ evt. andre der meget 
gerne vil hilse på?  

8.10 – 9.45  
  
  
  
9.15- 9.45  

Alle andre klasser rykker lokaler. Sprit borde af 
når I går.   
Klasseaktivitet, hygge og afslutning i klasserne.   
  
6. årgang gør klar til underholdning ude i 
klasserne. De kommer og laver en lille leg, en 
konkurrence el. Belønningen er en pose 
karameller. Max 15 min.  

Klasselærer mm.  
  

9.45 – 10.15  Spisning i klasserne og frikvarter  
Normalt pause tilsyn i frikvarteret   

Normalt tilsyn  
  

8.55-9.15  Opsætning af mikrofoner og højttalere på 
scenen i aulaen (+ oprydning) (til 4.+5. 
årgange)   

HC og MG  
(herefter i klasserne)  

10.15-11.00  6. årgang underholder 2 x 15 min i aulaen for 4. 
og 5. årgange  
6. årgang melder ud senest torsdag, hvilke 

Lærere med tilknytning til 
6. årgang + klasselærer til 
4.+5. årgang  
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lærere de ønsker, der kommer forbi til evt. 
nominering.  
Indskolingen hygger i klasserne. Indretning mm   

  
  

11.00-11.15  Omklædning for spillerne.  
Alle finder egen zone på boldbanen.  
  

Fodboldspillerne  
  
Alle ikke fodboldspillere 
har tilsyn med elever  

11.15 -11.50  Som optakt til fodboldkampen 
afsynges feriesang og Vinderup Skoles sang.  
FODBOLD  

  

11.50-12.00  Farvel i klasserne. Bussen kører 12.02.  
Husk at stole op og feje grundigt  

Klasselærerne og 
faglærerne  

 
Opstart af 2021-2022 
Kontoret møder ind mandag den 2/8. Det undervisende personale starter tirsdag den 3/8.  
Ugen bliver en blanding af overleveringer, teamsamarbejde, individuel tid, oplæg, 
teambuilding. 
 
Eleverne starter mandag den 9/8. Vi har efter busforhandlinger afkortet en enkelt dag på 
mellemtrinnet, så de kun har en dag til 15.10. Vi bibeholder morgenbåndet. Derudover 
fortsætter vi i zoner inde og ude.  
 
Forslag om - fra elevrådsformanden - at morgenbåndet kan også bruges til at få lavet de 
sidste lektier. Forhåbentlig bliver der også mulighed for morgensamling igen i aulaen. 
 
I løbet af august får alle nye PCer. I den forbindelse skal alle de gamle indsamles i så god 
stand som muligt, samt med så meget tilbehør som overhovedet muligt. Så vil vi nemlig 
kunne få en tavle til hver klasse. Så det kun er faglokalerne, der skal købes til.  

b. Trivselsråd 
Der har været afholdt gode afslutninger - 3. kl. har været til overnatning - 4.b har 
haft klassefest. 2.b havde arr. på skolen. 4. a havde afslutning i VIK. OBS på at 
trivselsrådet følger op på, om alle får sig tilmeldt til arrangementer.  Der følges på 
idekassen til trivselsrødderne, så det bliver nemmere at sidde i trivselsrådet og lave 
arrangementer. Vigtigt med god opstart i trivselsrådet i 0. og 1. klasse.  Sættes på 
dagsordenen ved første møde i det nye skoleår. 

c. SFO 
Der er fuld gang i førskolen. De første grupper er nu lavet og de skal prøve at have et 
par timer i ”rigtig” skole i denne uge. Der var stor glæde blandt børnene, da 
restriktionerne blev løsnet en smule.  
Der har været en opsigelse blandt pædagogerne og der bliver slået en stilling op i 
august.  
Der er justeret i ”ude tid”. Den ligger nu sidst på dagen, så der er ryddet op inde og 
børnene er klar ude, når de skal hentes. Det betyder, at der nu ikke længere er 1 
personale, der bruger tid på telefonen.  
 

d. Elevråd 
Der er forslag om, at elevrådet laver fortælling om, hvordan man har oplevet sidste 
skoleår. Elevrådet vil gerne se trivselsundersøgelserne. En oprydningsdag ude og 
inde en gang hvert halve år. Der er forslag om flere fagdage. Der er også forslag om 
spil, leg, kahoot i pauser eller på fagdage. Feel Good plakater rundt på skolen fx 
plakater der ligger op til diskussioner/ dilemmaer. Filmaftner på skolen eller 
hygge/fest aftner. Lidt ligesom 2 skolefester. 
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e. Personale 
Det er den tid på året, hvor man har et ben i hver lejr. Afslutning med det gamle og 
planlægning af det nye. Nogle børn er allerede mentalt gået på sommerferie. 
 

g. Ekstern repræsentant 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
Formanden prøver at holde øje med legepladssituationen/høring 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

 Fakta Budget/regnskab 2021 
Skolen 
Forventet = Går lige op.  
Inkl. medfinancering af legeplads  
Nye tavler på skolen ved de nye Pcer til august 
 
SFO 
Forventet = - 600000 
Medfinancierer med de 100000, som vi har fået særtildelt 
Årsag: to fratrædelser med godtgørelse 
 
Fravær 
Skolen: vi har to delvis sygemeldinger og en fuldtidssygemelding 
SFO: 2 fuldtidssygemeldinger samt de 2 fratrædelser 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær 
indtil 
2021 

% 
April-maj-juni 

Hele 2021 
   
  

SFO Vinderup Skole  19,72 18,21 

SFO Vinderup leder  50 40 

Vinderup Skole  5,25 5,63 

Vinderup 
Skole_adm  

5,60 8,88 

Vinderup 
Skole_ledere  

0 1,69 

 

 Orientering  

 

3 Sag Mål og indholdsbeskrivelsen i SFO.  

 Fakta Vedhæftet til gennemlæsning, så den kan offentliggøres inden 1/8 

 Input Den kommer til at fremstå distanceret, men den kan reguleres løbende. 

 

4 Sag Bestyrelsens tilknytning til klasserne 
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 Fakta    I dette skoleår: 

Årgangen Bestyrelsesmedlemmet 

0.  Karina 

1.  Karina 

2.  Tanja 

3.  Mette J 

4.  Jannie  

5.  Mette F  

6.  Lars 

Styrkesporet  Tanja 

 
 
 

 Beslutning  

 

5 Sag Bordet Rundt 

 Fakta    I forhold til bestyrelsesarbejdet i det kommende skoleår 

 Beslutning Hvordan får vi forældrene til at få mere ejerskab til skolen? Hvordan bliver vi en vigtigere del 
at lokalsamfundet? Hvordan bliver forældrene inddraget mere i skolen? 
 
Kan det skabe sammenhold at holde en sommerfest på skolen? - hvor man først hjælpes med 
at fikse nogle ting på skolen - male bænke - grave en grusbane, og derefter er der grillfest. Et 
arbejdsfællesskab.  
 
Kan der designes nogle redskaber/hængekøjer til de lidt større børn?  
 
Der skal arbejdes med trivselsrådene. 
 
Forældrekommunikation - fælles forventninger.  Hvordan kommunikerer vi?  
 

   

6 Sag Eventuelt 
Online undervisning har været en øjenåbner i forhold til god og dårlig undervisning. Sure og 
gode lærere. Det bliver fulgt til dørs, hvis der er ”klager”. Der opleves mange sure/skrappe 
lærere. Online undervisning har været en udfordring, men 2. omgang efter jul, har fungeret 
rigtig godt.  
 
Legepatruljen er ikke blevet belønnet for deres indsats. De har været skuffede over at 
skolepatruljen kom til Djurs sommerland og at der slet ikke har været tænkt på legepatruljen 
for deres halvårlige indsats.  
 
Ledelsen drøfter det i morgen.  

 Orientering  
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