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Vinderup Skoles skolebestyrelse 

Dagsorden  
Torsdag d. 29. september 2022 kl. 17.00-19.00 

 
Dagsorden 

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a.Skolebestyrelsesformand 
Formanden beklager, at høringssvaret ikke er sendt til tiden. Der har været tekniske 
problemer med mailen. MBF orienterer om indholdet af høringssvaret, der omhandler 
en økonomisk spareplan på folkeskolen og tankerne om en international skole. 
Ligeledes har der været høring vedr. en forældrebetaling på SFO. Det forlyder, at 
skoleområdet generelt har svaret det samme, som hensigten var fra vores bestyrelse. 

 
b. Skoleleder 
MFB retur efter indlæggelse, opgaven løftet flot imens fravær.  
Ledelsesteamet - igennem lederudviklingsforløb sammen med resten af Holstebro 
Kommunes ledere. Man ønsker fælles fodslag på området ift. nytænkning i 
læringsmiljøet.  
 
Farvel til KEO - Goddag til LBT (Lise Thomsen) Der sættes ind med ekstra to-lærer 
ordning på 5. årgang 
Nye skemaer fra på mandag 
 
Information omkring styrketilbuddene til den nye bestyrelse 
 
c.Trivselsråd 

3. a har afholdt arrangement i svømmehallen. Det blev afviklet med 
succes 

d. SFO 
I Dragen har vi i september måned kørt med temaet det vilde vest. Der er blevet lavet 
kæpheste, været skydedueller, most wanted fotos, lavet tipier og meget mere. 
Børnene er virkeligt gået op i det. Der er dagligt aktiviteter både inde og ude. Ude er 
det typisk noget med bevægelse, inde er det ofte krea. I dag har vi haft forældrekaffe, 
hvor forældrene kunne komme forbi og se, hvad børnene har brugt september måned 
på i Dragen. 
 
Nu venter efteråret og vinteren, så vi er begyndt at tænke i flere indendørsaktiviteter, 
når nu vejret bliver koldere. Medarbejderne har haft en drøftelse af, hvad det er, som 
vi vil med cafeen og er kommet frem til, at vi ønsker at skabe et fælles pædagogiske 
måltid, som skaber værdi for børnene og voksen med både ro, nærvær og flere fælles 
værdier f.eks. tak for mad, be’ om og snakker stille.  
  
I tirsdags havde vi en spændende pædagogisk aften, hvor vi fik et oplæg omkring 
arbejdet med fritidspædagogik.  
  
I slutningen af oktober/start november sender vi NR på kursus, så hun kan vejlede 
kommende pædagogiske assistenter, som kommer i oplæring hos os.  
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I efterårsferien er der tilmeldt 39-63 børn. Pasningen forgår her i Dragen. 
e. Elevråd 
Der er afholdt 1 møde. Der har været talt om ture, som elevrådet skal være med til. 
Der er snart møde igen. Udeområdet skal der snart kigges på og elevrådet er med til at 
kigge med. Derudover skal elevrådet snart på besøg på ungdomsskolen i Holstebro 
f. Personale 
Der har været afholdt skakdag og store læsedag. Det har været to gode dage og der er 
gang i ny planlægning for nye aktiviteter. Der har været fagdag i dag med spændende 
emner på alle årgange. Der været afviklet badmintondag i går. Skolefoto har været på 
besøg. Legepladsen har været lukket pga. af reparation på taget. Flere årgange er 
tilmeldt et ”Sara Strandby forløb”. Hun lover at lave noget til 0. klasserne.  Der har 
været stomp for de store elever – med en mega sjov underviser. 
Vi arbejder med meddelsesbogen, der afløser elevhandleplaner. Elevplanen er udfaset 
fra dette år. 

 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær  

Budget/regnskab 2022 
Skolen 
Der forventes et underskud omkring -250000, da vi har sagt farvel til Peter Nielsen 
samt en medarbejder, der er fuldtidssygemeldt. 
 
SFO 
Her forventes fortsat et underskud dog med afvikling.  
 
Fravær 
SFO 
0 fuldtidssygemelding 
 
Skolen 
2 fuldtidssygemeldt 
 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2022 

Juli, august og september Hele 2022 
  

 
  

SFO Vinderup Skole 
(UA_SFHD) 

5,22 15,04 

Vinderup Skole 
(UA_VISK) 

7,30 8,23 

Vinderup Skole_adm 
(UA_VSKA) 

2,08 8,85 

Vinderup Skole_ledere 
(UA_VSKL) 

0.00 3,74 

 
Fravær 
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 Orientering  

 

3 Sag Mobilpolitik 

 Fakta Der ønskes en gennemgang af politikken og en evt. tilføjelse i forhold til at børn i dag 
har telefoner på håndleddet. 
 

 Beslutning Den nye politik sendes til forældrene på aula. 

 

4 Sag Årshjulet og ønsker til møderne 

 Fakta     

 Beslutning De lokale politikere kan evt. inviteres med til et skolebestyrelsesmøde i marts måned. 
I januar sendes invitationen ud. Elevrådet skal meget gerne med på banen. Punktet 
skal sættes på i januar og politikerne skal varsles allerede nu. 
Skolebestyrelsesformanden gør opmærksom på arrangementet nu.  Invitationen 
følger, så snart datoen ligger klar.  

 

 

5 Sag  
 Fakta     

 Beslutning  
   

6 Sag Eventuelt 
 
De 3 vigtigste temaer fra skolebestyrelsesmødet laves der reklame for på aula.  
Det fortsætter – Tanja laver et oplæg der sendes rundt. Punkterne for denne gang er 
følgende: 
1)Ny mobil/device politik 
2)Tak for opbakning til forældrekaffe i SFO 
3) En ny skolebestyrelse er trukket i arbejdstøjet. Hvad laver vi… 
 
Punkterne kan evt. smides på FB og Insta 
 
Hvordan får vi de familier med, der nødvendigvis ikke er danske? Opmærksomhed på 
at skolebestyrelsen er med til at få de familier med på aula. Særligt de forældre der er 
nye i indskolingen.  
Der laves research på kirkehusets arrangementer, hvor familierne samles og kan viden 
dele. (AULA-cafe) Skolebestyrelsen kan evt. deltage og hjælpe. 
 
Forslag om et arrangement, hvor familien bliver inviteret til en madaften, hvor der 
laves mad fra hjemlandet. Evt. et punkt til trivselsrådet.  
 
Principperne på skolens hjemmesider opdaterers løbende. De sættes punktvis på 
dagsordenen. 
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Fokus på energibesparelserne.   
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