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Vinderup Skoles skolebestyrelse  

Dagsorden  
Onsdag den 23. februar januar 2022 kl. 18.30-20.30  

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

Fælles skolebestyrelse d. 9. marts på Tvis skole. Ellers intet nyt. 
 
 
b. Skoleleder 
2022 kan mærkes, vi er spændt for på alle områder, vi har haft meget corona fravær 

blandt elever og medarbejdere, vi glæder os til, at normalen nærmer sig. Vi er så småt 

begyndt at tænke næste skoleår, ledelsen har planlægningsdag på torsdag. Er spændt 

på, om frihedsgraderne forbliver.  

 

VI har renoveret den lange gang, det har hjulpet på akustikken, billedkunst bliver 

næste. Derudover har vi købt nye stabelstole.  

 

Åbent hus for kommende skolebørn af to omgange, samt indskrivning 

 
Klasser i det kommende skoleår 

0.a 16 

0.b 17 

1.a 20 

1.b 21 

2.a 17 

2.b 19 

3.a 14 

3.b 18 

4.a 19 

4.b 17 

5.a 27 

5.b 25 

6.a 20 

6.b 23 

S1 5 

S2 3 

S3 5 
 
Der er flere styrkeelever på vej. 
 
Den sureste uge (uge 5) for skolepatruljen - der blev forkælet hele ugen og der var 
besøg af Klaus Flæng. Færdselspolitiet var også på besøg. 
 

b. Trivselsråd 
Trivselsrådet har sendt opfordringer ud til forældre og børn om aktiviteter I uge 7.  
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4..  Årgang har arrangeret en bowlingtur.  
 
d. SFO: 
Selv om restriktionerne er ophævet, forsætter vi med at mødes i årgangsgrupperne 
hver dag. Her skabes lidt ro og mulighed for en bid mad. Her fortælles også, hvilke 
muligheder der er for eftermiddagen. 
Vinterferien: der var mange børn tilmeldt men væsentlig færre kom. Personalet 
vendte det til noget positivt og forsøgte at skabe lidt ekstra nærvær for de 
fremmødte. 
                             Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 
Tilmeldte(indenfor fristen) 70           65  62           49   50 
Fremmødte                              40           34  33           38   22 
 
Tanja startede den 1. februar, hun startede lige midt i coronarullet, hvor alle sfo-
personaler på skift var ramt. Nu har alle været igennem, så vi håber på, at der er ro på 
den front i den kommende periode. Vi er så småt begyndt at tænke strukturering og 
planlægning af førskole. 
 
e. Elevråd 
f. Personale 
Vi er ved at komme ovenpå ift. corona. Folk er trætte ovenpå corona. Lærerne og 
elever er påvirkede. Der er trivselsdag på torsdag og fastelavns arr. På mandag. 
Eleverne virker til at nyde, at venskabsklasser og legepatruljer er tilbage.  
SFO personalet er også ved at være ovenpå efter corona og nye muligheder dukker 
op. Der er mere overskud og nye tiltag kan sættes i gang.  
Der er fastelavn arr. for personalet efter lukketid - personaletrivsel. Der er lavet 
fastelavnsris i vinterferie.  
g. Ekstern repræsentant 

 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

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

Skolen 
Budget 2021 
MFB havde søgt godkendelse til at overføre mere end 3%, da det ikke har 
været muligt at investeres i tavler. Derudover skal de gå til ansættelse af 
medarbejder. 
 
MFB gennemgik budget 2022 
 
SFO 
Budget 2021 kom ud med et underskud 
 
MFB gennemgik budget 2022 
 
 

- Sygefravær 

I skolen 1 deltidssygemelding. 

I SFO 1 fuldtidssygemelding. 
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Fravær 

 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær 2022 

% 
Hele 2021 

 

 
 

SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

20,23% 32,24% 

SFO Vinderup 
Skole_leder 
(UA_DRGL) 

33,84% 0,00% 

Vinderup Skole 
(UA_VISK) 

4,86% 12,97% 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

13,95% 32,04% 

Vinderup Skole_leder 
(UA_VSKL)  

2,30 15,63% 

 

 
 Orientering  

 
3 Sag Principper 

 Fakta Princip for klasseforældreråd 
Princip for god opførsel 

 Beslutning Få ordlyde er redigeret. Ift. trivselsrådet. Tilføjelser: Det er trivselsrådets 
opgave at sørge for at alle forældrene får beskeden og så mange som muligt 
deltager. Man ønsker at fastslå i guiden, at medarbejdere fra skolen inviteres 
gerne, men det er trivselsrådet der er arrangør og varetager opgaverne 
omkring arrangementet. 
 
Principperne godkendes på næste skolebestyrelsesmøde.  

 
4 Sag Nytårskur 

   
5 Sag Skolebestyrelsesvalget 

 Fakta Hvordan kan vi reklame? 

 Beslutning Torben Mondrup (Alberte 3.a) Allan Lindgaard (Axel 2.a og Thor 0. Kl) 
Vi reklameret ved pizzaaften i SFO. Der bliver sendt små gode fortællinger ud 
fra siddende skolebestyrelse, om hvad der er opnået gennem årene. 
Fortællingen skal sendes ud på Instagram og FB. ”Kom med på Vinderholdet” 
”Vær med der hvor vinderne bliver til” - på Vinderup Skole. Vær med til at sætte 
kursen/retning og påvirke Vinderup Skole fremadrettet.  
Fortællinger om hvad siddende skolebestyrelsen har været med at 
gennemføre. Ny legeplads, ansættelser, sikker trafikvej ved skolen - ny 
cykelsti. Lokalsamfundet er bundet sammen med skolen - Åben skole.  
Nye spotlights hver uge på Instagram og FB.  
Er du ny i lokalsamfundet? Få et godt netværk. 
Det er ikke så kedeligt at sidde i skolebestyrelsen.  
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6 Sag Eventuelt 

 
 

 Orientering  
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