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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 17.00-19.00 

Afbud: Kasper, Torben (15 min forsinket), 
Dagsorden 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 
Der er ingen indkomne punkter. 

b. Skoleleder 
Bestyrelseskursus 23/1 17-19. Invitation sendt i eftermiddags, tilmelding til Mia inden 
den 2/12 
 
 
Louise Klinge (professionel relationskompetence) – Hvordan møder vi børnene bedst. 
Alle kan oparbejde relationskompetencer. På fælles personalemøder arbejder vi med 
temaet. 
 
Vi arbejder også med faglig ledelse, og ledelsen er pt. ude at observere 
undervisningen 
 
Der har været en sag i Holstebro med overgreb børn imellem. Der er lavet et link til 
handleplan. 
Beredskab i forhold til overgreb (Vejledningen findes altid offentligt på Holstebro 
Kommunes hjemmeside, hvor den kan fremsøges. Direkte link: 
https://www.holstebro.dk/overgreb-beredskab-og-handlevejledning) 
 
 

b. Trivselsråd 
Der er i dag blevet solgt æbleskiver til juleklippedagen.  

d. SFO 
Kim er startet i virksomhedspraktik. Han er her hver morgen fra 7-9. Først sammen 
med børnene og bagefter går han til hånde. 
Gülsüm (pa) er startet i hendes oplæring.  
Der er fuld gang i skolehjemsamtalerne, hvor der også er repræsenteret sfo-personale 
i 0.-2.klasse. 
I Dragen er der fuld gang i produktionen af julegaver – det fylder meget at få tilbudt 
alle børnene muligheden at få lavet gaver. I anledningen af VM har vi haft gang i noget 
fodbold, både storskærm, hvor vi så Danmarks første kamp, med flag på kinderne, 
fokus på fællesskabet og samhørigheden. Derudover har der været gang i en 
bordfodboldsturnering. 
I morgen har vi julestue. Her skal der laves pynt til at pynte Dragen. Der er kaffe på 
kanden til forældrene og en enkelt småkage.  I december skal der pakkes gaver ind og 
julehygges. 
 
Om lidt er der julepasning. Den 22. december samt 2. + 3. januar er på skolen. Den 23. 
og dagene mellem jul og nytår er der pasning i børnehaven.  
Tilmeldte børn: 
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22. december: 62 børn 
23. december: 21 børn 
 
27. december: 9 børn 
28. december: 10 børn 
29. december: 9 børn 
30. december: 9 børn 
 
2. januar: 63 børn 
3. januar: 72 børn 
 
Vi har været heldige, at Kathrine er hjemme på juleferie, så hun tager en tørn i 
feriepasningen, så personalet får lov til at afvikle noget ferie. 
 
e. Elevråd 
Vi skal snart have 1. spadestik, da vi snart skal have en ny hoppepude. Det står Mia for 
sammen med eleverne. 
f. Personale 
Vi har afholdt juleklippedag. Det er gået godt. 5. klasse har gjort god reklame for 
æbleskiverne. Vi havde Gertrud og Oluf Sand på besøg fra morgenen af til 
morgensamling. I sidste uge havde vi matematikkens dag. 6. klasse var tovholdere på 
escape room – 11 poster i alt. 
Juleplanlægning er i fuld gang. 
Skolehjemsamtalerne afvikles fortsat. Der er juleri i alle klasser. 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær  

Budget/regnskab 2022 
SFO 
2022 
Forventes underskud på 150000 
 

Skole 

2022 
Der forventes et underskud på 350000 

 

- Sygefravær 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2022 

% 
September, oktober, 
november 

Hele 2022 
  

 
  

SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

2,09% 12,88 

Vinderup Skole 
(UA_VISK) 

7,75% 8,13% 

Vinderup Skole_adm 3,07% 7,69% 
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(UA_VSKA) 

Vinderup Skole_ledere 
(UA_VSKL) 

1,85%  3,52% 

 

 

 Orientering  

 

3 Sag Skoleudviklingssamtale 
 Fakta Den 30/1 8.30-10.30 

Tanja deltager fra skolebestyrelsen 
Gennemgang af proceduren  
Det oplagte vil være at kigge ind i læseløft. Det aftales nærmere på næste møde, når 
der kommer mere data. 

 Beslutning  

 
4 Sag Principper 

 Fakta    Principper vedr. svar i forbindelse med forældrehenvendelser 

Principper for skolebestyrelsesrepræsentanter 

-redigeret. Ny udgave lægges på hjemmesiden. 

 Beslutning Redigeret. Mia laver et lille udkast til, det der er skolebestyrelsen opgave og det der er 
ledelsens opgave. Det sættes til godkendelsen på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

5 Sag Affaldssortering 
 Fakta    Privat affaldssorterer vi og vi skal i gang på skolerne.  

Vi har fået spandene til, at vi kan gøre det. Der er nogle formaliteter ift. tømning, der 
skal være styr på, inden projektet skydes i gang. Der tales om at sætte 3 spande i 
klasseværelset – mad- papir- og restaffald. Duksene kan evt. tømme spandene. Om 3 
måneder skal vi affaldssortere. 

 Beslutning Punktet sættes på dagsordenen på næste elevrådsmøde. Der kan aftales en 
prøveperiode på 6. årgang.  

   
6 Sag Eventuelt 

Ingen punkter 
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