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Vinderup Skoles skolebestyrelse  

Dagsorden  
Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 18.30-20.30 (ONLINE) 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

Formanden gør opmærksom på, at der er oprettet en fælles aulagruppe for 
skolebestyrelser i hele kommunen. Der er stadig mulighed for tilmelding til mødet d. 
8. marts for alle skolebestyrelser i kommunen. 
 
b. Skoleleder 
2021 sluttede med en nedlukning og 2022 startede med en.  
Det har betydet, at hverdagen er præget af meget høj smitte, mange restriktioner, 
sygemeldingerne og varierende elevtal i klasserne. Personalet har været udsat for 
smitten længe, og nu kan vi mærke, at de gode løsninger bliver sværere og sværere at 
finde.  
 
Vi har haft to stillinger oppe.  
Afdelingslederstillingen er nu besat efter at et enigt ansættelsesudvalg har peget på 
Helle Dam, som træder fra sin konstituering over i fast stilling den 010222 
 
Lærerstillingen er stadig opslået, der er samtaler torsdag. Tanja deltager på vegne af 
bestyrelsen. 
 
SFO-stillingen blev udsat, men bliver slået op i februar dog som en 
pædagogmedhjælperstilling.  
 
c. Trivselsråd 
d. SFO 
Vi har afholdt to informationsmøder for kommende førskolebørn. Et kun for forældre, 
hvor Mia og EB holdt et oplæg.  
 
Et andet for familie med en fremvisning af sfo og børnehaveklasserne, hvor man 
kunne møde Pernille og Lisbeth samt få hjælp til indskrivningen. Pga. covid var det 
med tidsbestilling, der kom omkring 20 familier. 
 
Indskrivning lukkede den 17. januar – 32 indmeldte. 
 
Vi nåede to juleture inden nødpasning – vi fulgte retningslinjerne og fik det til at 
fungere. 
 
15.-17. december og 3.-4. januar havde vi nødpasning. Her havde vi 0.-2. klasserne i 
SFO i hvert deres lokale – det samme lokale, som de passes i om eftermiddagen. 
Personalet skiftedes til at være på, med byt midt på dagen. Der var 28-35 børn i 
nødpasning. 
 
Juleferien: I ugen op til jul kom 18-31 børn. Mellem jul og nytår havde vi 0 børn. Der 
var enkelte, som havde brug for pasning, men på forskellige dage. Da forældrene blev 
gjort opmærksom på dette, valgte de at finde alternative løsninger.  
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De sidste uger har været meget præget af sygdom både mellem personale og børn. 
1.februar starter vores nye, nyuddannede pædagog Tanja. Vi glæder os til at byde 
hende velkommen.  
 
Vinterferiepasning i uge 7: Her er tilmeldt en hel del børn – op mod 70.  
 
e. Elevråd 
f. Personale 
Der er travlt grundet corona med dækning af skemaer for personale, der er ramt. Der 
arbejdes i udvalgene med emneuger og fastelavn. Der bliver afholdt fastelavn for hele 
skolen. Der er præmier for bedst udklædte. Vores nyansatte Fatima er kommet godt i 
gang. 
 
SFO: Løber stærk grundet corona. Alligevel formår personalet at lave gode aktiviteter. 
g. Ekstern repræsentant 
Hallen kontakter skolen ift. til planlægning af aktiviteter. Der er opbakning til flere 
arrangementer hvor foreningslivet kommer ind i skolen. 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 
 Fakta Budget/regnskab 2021 er afsluttet 

 
Skolen ender ud med et overskud på de forventede 700000, hvori der skal investeres i 
tavler til klasserne samt betales en legepladsregning. De mere præcise tal fås til 
gennemgang af budget 2022 
 
SFO’en ender på -260000. Det er bedre end forventet, da VIP redder os for en stor 
sum. 
 
Fravær 

 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær 
indtil 
2021 

% 
Oktober, November, 
December  

Hele 2021 
  

 
  

SFO Vinderup Skole 22,64% 20,23 

SFO Vinderup leder 0,00% 33,84 

Vinderup Skole 3,98% 4,86 

Vinderup 
Skole_adm 

35,54% 13,95 
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Vinderup 
Skole_ledere  

6,06% 2,30 

 
På skolen er der en deltidssygemelding 
I SFO er der en fuldtidssygemelding  

 

 Orientering  

 
3 Sag Skolebestyrelsesvalg 

 Fakta Brainstorm over mulige kandidater  
Hvad gør vi for at komme ud blandt forældrene? 
 

 Beslutning Der besluttes, at alle repræsentanter til næste møde skal komme med et forslag til, 
hvordan der kan komme nye medlemmer i bestyrelsen.  
Forslag: 
Små boder til førskoleaften.  
Plakater med billeder af gode aktiviteter, som skolebestyrelsen har været med til at 
sætte i værk og gennemføre.  
De der ikke bliver valgt i bh til kampvalget, kan evt. prikkes til skolebestyrelsen.  

 

 
4 Sag Nytårskur 

 Fakta    Udsat grundet corona. Vi håber at afvikle snarest. 

 Beslutning  
 

5 Sag Eventuelt 
Forældrene ville gerne at der bliver meldt ud i ordentlig tid ift. skolefester og juleklip, 
når der skal laves mad. 

 
 Orientering  
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