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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Referat  
Mandag d. 23. november 2020 kl. 18.30-20.30 

Afbud fra Morten Mølnitz, Mona Bang, Anders Andreasen  
 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 
- 
b. Skoleleder 
Covid – elever – zoner 
Smittetrykket stiger, så vi er stadig meget opmærksomme på at overholde 
anbefalingerne fra SST. Vi har bibeholdt zonerne og gjort dem mere permanente med 
klistermærker på gulvet.  
 
Legepladsen, her har vi bestilt etape 1 til biblioteksgården i sidste uge.  I denne uge 
har vi haft endnu en legepladsinspektør forbi for at kigge på tarzanbanen.  
Den kan ikke godkendes og anbefales nedlagt. Baggrunden for denne anbefaling er 

følgende: 
• Anlægget kan på ingen måde overholde krav til legepladsredskaber 

• Området har aldrig overholdt nogen krav i forhold legeredskaber 

• Anlægget vurderes at skulle overholde krav til forlystelsesapparater, 
hvilket betyder:  

o Polititilladelse 
o Årlig akkrediteret forlystelsesinspektion af godkendt 

akkrediteringsorgan, den vil ikke bestå. 
o Føres en særlig logbog, som er lovpligtig at føre 
o Løbende inspektioner af anlægget som dokumenters 
o Særlige forsikring som dækker forlystelsesredskaber 

• Hele konstruktionen vurderer ikke til at have den fornødne styrke og 
stabilitet til formålet. 

• Vigtigst - Det er ikke muligt at se, hvilken stand overliggerne samt 
disses monteringer er i. 

• Der er ikke dokumentationer for at der er foretaget inspektion på noget 
niveau af hele konstruktionen, og særligt de bærende konstruktioner 

Derfor blev den lukket i fredags. Nu trækker vi lige vejret og får lidt forskellige folk ud 
af kigge på området efter gode ideer. Måske kan noget bevares? 
 
December hygge i Covid tid 
Det er svært at december hygge, da vi så gerne vil gøre det i fællesskab. Så vi har 
måtte tænke kreativt. Hver morgen vil der være en decembersang (her har 3.klasse 
været vores kor), som vi synger i klassen samtidigt. Derefter åbnes kalenderlågen. 
Facebook julerier: Personalet finder et billede af dem selv fra skolestartsalderen, som 
så kommer på Facebook. Så gættes der på den.  
 
Meebook har fyldt en del, da skæringsdatoen for årsplaner var den 1/11. De er nu på 
plads i alle fag. Vi øver os igennem året med at udfylde forløbene/lektiebogen. 
 
c. Trivselsråd 
- 
d. SFO 
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Der sker meget i øjeblikket. Der pakkes, flyttes og der skal pakkes ud igen. Der har 
været flyttefirma og flytte tingene fra Sportsvej til Sevelvej i dag. Lige nu er der lidt 
uoverskueligt at finde tingene. Vi er ved at finde vores ben i det.  
Forældreadgang forsøg 
Det er gået ok, med at forældrene kommer ind for at hente sine børn. Forældrene er 
gode til at huske at tage mundbind på samt huske at det kun er en fra familien, som 
kommer ind. Endnu er der nogle, som er utrygge ved at komme ind, så disse benytter 
stadig telefonen.  
Forældrene giver generelt positivt feedback på ordningen.  
 
e. Elevråd 
opfølgning fra sidst: 
6. årgang har nu fået knager og skabene er flyttet, så de kan stadig bruges af eleverne.  
Flere ”vaske hænder” plakater oppe 
Net i basket samt alm mål fikset 
Klatrevæggen kommer væk, nye basket mål i området. 
 
Udfordring med toiletvognen og kulde nævnes.  
 
f. Personale 
Vi lægger os i selen for at arrangere en god, men anderledes juleklippedag.  
 
g. Ekstern repræsentant 
- 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

 Fakta Budget/regnskab 2020 
Budgettet på skolen ser rigtig fint ud. COVID refusionen er steget, derudover er 
styrketilbuddet gået op, det forventede MFB ikke ved budgetårets start. 
Dagpengeindtægter er rigtig svære at gennemskue på forhånd, da MFB egentlig går 
ud fra, at alle medarbejdere arbejder og ikke er syge, men der har været nogle 
længere varende sygemelding, der har givet refusion. 
Derfor er etape 1 af legepladsen (ved biblioteksgården) endelig skudt i gang.  
 
Budgettet på SFO ´en udligner sig, så det nærmer sig de -10.000. 
 
Fravær: 
På skolen er der lige nu 2 deltidssygemeldinger og 2 fuldtidssygemeldinger. 
I SFO ´en er der 1 fuldtidssygemelding samt en deltidssygemelding. 
 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2020 

% 
September-oktober-
november 

 

 
 

Dragen_leder 
(UA_DRGL)  

48,21(38,6)% 12,61% 
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SFH Dragen Sevelvej 
(UA_SFHD) 

9.69(2,54)% 3,99% 
 

SFH Dragen Sportsvej 
(UA_SFHS) 

27,06(21,48) % 10,73% 
 

Vinderup Skole 
(UA_VISK) 

4,5(2,94) % 2,59% 
 

Vinderup skole_COVID 
(UA_VISC)  

Er forsvundet   

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

11,63(10,59)% 3,52% 

Vinderup Skole_leder 
(UA_VSKL)  

7,14(22,81)% 23,48% 

 

 
 Orientering  

 
3 Sag SFO 

 Fakta Vi er kommet godt i gang med sammenlægningen af de to SFO ´er, i den forbindelse 
har vi haft Finn Godrim til at lave en rapport, så vi fik sat gang i de rigtige indsatser. 
Rapporten er lavet på baggrund af samtaler med alt pædagogisk personale i SFO ´en. 
Da Finn var færdig, kom han frem til 3 indsatsområder: 

1. Sorgbearbejdning hos personalet 
2. Afskaffelse af skyggeledelse 
3. Mere ledelseskraft 

 
Skridt vi har taget indtil nu: 

- HR samtaler er tilbudt personalet, en enkelt medarbejder var interesseret på 
nuværende tidspunkt. 

- RP mere på gulvet, så skyggelederne kan give ledelsen retur til RP. 
- Vi er gået i gang med Finn i forhold til ny fælles pædagogisk grundlag. 
- Ledelsessparring i forhold til situationen, som vi står i nu. 

 
Derudover har vi taget de første skridt i forhold til at samle SFO ´en på Sevelvej.  

- RP fortæller om status. Personalet har været på Sportsvej for at udvælge, 
hvilke ting der skulle flyttes med. Det er blevet flyttet over i dag. På torsdag 
skal personalet sammen forsøge at få nogle af tingene på plads, så det bliver 
mere overskueligt. 

- Ledelsen og personalet kommer til at have nogle møder med Finn Godrim for 
at støtte den videre proces i at lave en ny SFO, det nye fælles.  

 
Forældreinddragelsen-status på spørgeskemaet? 
Der mangler kun den indledende tekst, så er det ved at være klart.  
Mia sender link til børnehaverne, så de kommende skolebørns forældre har mulighed 
for at udfylde spørgeskemaet. Den sendes ud til alle forældre på 0.-6. klassetrin, så 
der er mulighed for at alle kan komme med inputs.  
Svarfrist: 18. december  
 
Skolebestyrelsen opfordrer til at Sfo´en får et nyt navn for at skabe det nye fælles. 

 Orientering  
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4 Sag Opfølgning på henvendelse til politikerne  

 Fakta    Bestyrelsen har sendt brev til politikerne omkring med finansiering af udeområderne i 
forbindelse med nedlægningen af sportsvej.  

 Orientering Tanja har haft en længere snak med Klaus Flæng og Torben Gudiksen. Vi håber på, at 
vi er med på byrådets dagsorden.  

 

   

5 Sag  

 Fakta  
 Beslutning  
   

6 Sag Evt. 
 Orientering Julefrokost den 8/12 – aflyses. Vi holder noget alternativt til foråret. 

Skolen virker fjern i øjeblikket pga corona – forældrene savner informationer om, 
hvad der sker i hverdagen.  
Medarbejderne roses for at passe på børnene med coronatiltag.  
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