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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 18.30-20.30 

Fraværende: Karina, Mette Fjendsbo, Morten, Lars 
 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand  

Debatmøde – der sættes fokus på, at det denne gang når ud i 
medierne. Det er et forældre-initiativ. Holstebro dagblad er 
moderator. Der er tilmelding i dag. Skolebestyrelsesformanden er 
tilmeldt.  

b. Skoleleder  
 
Emneuge er veloverstået, fin artikel i Skive folkeblad 
 
Pædagogisk tirsdag: Vi er starter op på arbejdet med vision, mission, værdier + 
aftenmøde om kerneopgaven fra Anders Seneca.  
 
Motionsdag gik rigtig godt I indskolingen løb man efter point i den samme 
runde, vinderne fik gevinster i går og i dag. Mellemtrinnet løb 5 km eller 10 
km.  
 
50 års fødselsdag i hallen: vi stiller med et hold på lørdag. Dejligt, at der var 
nogle der ville være med.  
 
Der er lavet en gruppe på skole/fællesbestyrelser på Aula. Laila opretter 
denne. 
 

b. Trivselsråd  
5.b har haft overnatning på skolen. 4.b skal have pizzaaften på fredag. 3.b har 
fået en liste tilsendt med arrangementer, der skal afvikles før sommerferien. 
Bh. Klasserne holder halloween på fredag. Det mærkes lidt, at corona er 
”retur” så folk, er lidt forsigtige. 
d. SFO 
 
Oprydning 

- Vi har været igennem endnu en oprydning. 
- Efter en rundvisning af nyt personale kunne vi se, at der var brug for 

langt mere organisering end forventet. Ledelsen brugte 3 hele dage 
for at aflaste personalet for en uoverskuelig opgave 

- Der har været oprydning i alle lokaler, nyt rum til styrkebørnene er 
opstået. (depotet mangler, bliver taget den 9/11) 

- Set i lyset af en skrantende økonomi, så kan vi glæde os over, at vi har 
masser af materialer til masser af aktiviteter. 
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Organisering af SFO 
- Har været meget ydrestyret, da man har eftersøgt det samt det 

skiftende personale. Vi er dog interesseret i at ligge det mere og mere 
tilbage til personalet igen 

-  
Justering i medarbejdere 

- JB er fratrådt, da Jonna oplevede nogle stresssymptomer. Det var for 
tidligt med ansvaret og opgaven var for stor 

- Ida er kommet tilbage og tager alle morgenvagter og dækker JB’s 
støttetimer i skoledelen. 

- LSK: er i gang med tilbagevending. 
- En ny 1. års pædagogstuderende Louise er startet og skal være her 

indtil start december.  
- Vi har fået en virksomhedspraktikant Lena, som er i et 13 ugers forløb. 

 
Efterårsferie: 
Har haft nogle gode aktiviteter bl.a. var de på tur til Præstbjerg sammen med 
Sevel SFO. Lige som i sommerferien matchede antallet mellem tilmeldte og 
fremmødte ikke.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tilmeldte 43 43 45 40 37 

Fremmødte 25 26 30 21 20 

 
I dag har vi haft besøg af fælles TR. Hun var ude for at fortælle om hvad 
pædagogerne kan bruge BUPL til. Personalet er opfordret til at få en TR 
 
e. Elevråd – ikke repræsenteret. 
f. Personale  
Børnene har nydt en velorganiseret motionsdag – det smitter af på personalet. 
Det har været godt for årgangene at være sammen på tværs. Emneugen før 
ferien var også meget vellykket. Ugen er gået godt og fornemmelsen er, at 
børnene har nydt ugen. I morgen starter et udvalgsarbejde omkring 
elevhandleplaner. Vi har brug for fornyelse. Der bliver ikke lavet planer i år, 
men resurserne bruges på fornyelse. Der er skolehjemsamtaler lige om lidt. 
Der er trivselsdag d. 3/11 – klasselærerdag. 
 
g. Ekstern repræsentant – ikke repræsenteret. 
  
 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

 Fakta Budget/regnskab 2021 
Skolen 
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Forventet = Går lige op.  
Inkl. nyindkøbt legeplads, samt igangsættelse af nyt step pga. legepladsrapporten  
Opsætning af nye tavler betales. Tavlerne kommer fra centralt hold 
 
SFO 
Forventet = - 700000 
Årsag: fratrædelser med godtgørelse 
 
Fravær 
Skolen: en deltidssygemelding 
SFO:  en deltidssygemelding samt fratrædelser 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær 
indtil 
2021 

% 
August-September-
oktober 

Hele 2021 
  

 
  

SFO Vinderup Skole  21,60% 19,89% 

SFO Vinderup leder  27,85% 39,12% 

Vinderup Skole  5,94% 5,43% 

Vinderup 
Skole_adm  

10,38% 8,60% 

Vinderup 
Skole_ledere  

0,00% 0,96% 

 
 

 Orientering  

 

3 Sag Rundvisning i SFO samt legepladsen 

 Fakta  

 

4 Sag Evaluering af forældremøder 

 Fakta     

 Beslutning - Hver klasse holder på deres egen valgte dag, med kun deltagelse af 
klasselærer og matematiklærer. 

- Det har været en fin måde at afvikle møderne på. Det har givet ro, at der 
ikke skulle pendles. Det var kort tid i indskolingen, da der var mange 
spørgsmål.  
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5 Sag Eventuelt 
Det opleves, at der er mange forældre, der holder ved gitterlågen. Der efterlyses et 
skilt eller nogle plastikdimser, der kan hindre folk i at parkere på cykelstien. Kan der 
tages kontakt til teknisk forvaltning? Stop parkering på cykelstien. 
 
 
(Kan der sættes kroner øre på, hvad det koster SFO’en når børn tilmeldes ferie og ikke 
dukker op? Kan man skrive til forældrene, at det er et spild der har kostet børnene en 
udflugt eller to?) 

 
 

 Orientering  
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