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Vinderup Skoles skolebestyrelse  

Dagsorden  
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 18.30-20.30  

 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

Siden sidst har der været fælles skolebestyrelsesmøde. Der var desværre ikke så stor 
tilslutning som ønsket. Tvis, Vinderup og Sevel var deltagende. Formanden synes, at 
det er meget givende. Der blev talt om rekruttering af nye 
skolebestyrelsesmedlemmer. Andre bestyrelser går ligesom Vinderup ned på 2 års 
siddetid i skolebestyrelsen. I Tvis bliver der lagt fokus på lokalforankret undervisning, 
hvor virksomhederne er aktive med god effekt. De har et ”Åben skolepas” hvor der 
ligger faste aftaler til de forskellige årgange. Det har været en forældrehenvendelse 
der drøftes i et nedenstående punkt. 

b. Skoleleder 
 

Musikskolen har været forbi i dag, de ønsker et samarbejde, der ikke koster skolen 

noget. De kommer forbi i uge 17 for at præsenterer 3 instrumenter klarinet, saxofon 

og tværfløjte for 3.-4. årgang. De er i musiklokalet. Derefter opstart torsdag den 28/4. 

Derudover havde de forskellige forslag til tiltag, der dog koster skolen.  

 

Mus-samtalerne er ved at være kørt igennem.   

 

Fagfordeling er i gang. 

Trivselstjekket er lige blevet taget, og det ser godt ud i både SFO og Skole.  

 
Det er benhårdt arbejde at drive ledelse, der er meget at tage sig af, utrolig megen 
opmærksomhed går til personaleledelse. Der er mange børn der også skal samles op 
og mange møder.  
 
 

c. Trivselsråd 
5. b har været ude at bowle med rigtig fin tilslutning. 3. b skal snart have 
tumledag. 4. har også noget på bedding. 6. b har været ude at bowle og 
været på diner også med god tilslutning.  

d. SFO 
Der har været gode tiltag for personalet. Nyansatte og nyt personale skal lære 
hinanden at kende, der laves sociale arrangementer for at tilgodese dette. Der 
kommer en ny medhjælper Andreas L 
Påskepasningen/tilmeldingen har været høj, men er nu dalende. Det varslede 
personale må derfor flexe ud, hvis der er for mange på arbejde. Der laves forberedelse 
til førskole. 34 børn tilmeldte og 3 i styrke. Der sættes på relations dannelse fra 
starten af. Der arbejdes på flere garderobepladser. 
e. Elevråd 
f. Personale 
Lærerne: Vi har lavet national trivselstest med børnene. Der har været samling i 
AULAE til fællessang. Det var en dejlig oplevelse for dem der ikke har prøvet det før.  
Nogle børn har svært ved at huske hvad skolefesten er. Der er emneuge i næste uge – 
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der arbejdes med forberedelse til dette. Der har været afholdt fastelavnsfest siden 
sidst. Det har været en succes. 
Hverdagen efter corona – den barske hverdag skal indøves igen.  
SFO-personalet har det godt og er blevet til en harmonisk gruppe. Gode tiltag udenfor 
arbejdstid og gode tiltag i SFO-tid. Overnatning i aften har været et tilløbsstykke og 
børnene har glædet sig meget. Personalet synes også, at det er sjovt. Det går kort sagt 
rigtig godt. Der gøres meget ud af at tilpasse aktiviteterne til alle grupperne.  
g. Ekstern repræsentant 

 Orientering    Nyt fra udvalget! 
 

 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

 Fakta Budget/regnskab 2022 
Skole 

Forventet et lille overskud, der er personalemæssige udfordringer, der kan få det til at 

svinge.  

 

SFO 

Forventet underskud på omkring 120000 kr. Vi har i det kommende år fået midler til 

de 3 styrkebørn, der starter den 1/5.  

 
Fravær 
SFO 
1 fuldtidssygemelding 
 
Skole 
1 fuldtidssygemelding der bliver til to 
 
 
 
 

Afdelings-niveau Sygefravær Årsfravær indtil 
2022 

% 
Jan- februar-marts 

Hele 2022  

 
  

SFO Vinderup Skole  25,47% 25,47% 

Vinderup Skole  9,63% 9,63% 

Vinderup Skole_adm  
TAP, Afdelingsledere 

21,01% 21,01% 

Vinderup Skole_ledere  10,53% 10,53% 
 

 Orientering  
 

 
3 Sag Principper 

 Fakta Princip for Trivselsråd:  
 
Princip for god opførsel. 
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Princip for klassekasser 

 Beslutning Principperne er gennemgået og rettet til. 
 

4 Sag Skolebestyrelsesvalget 

 Fakta Styr på formaliteterne. 
Der skal en tredje mand i valgbestyrelsen. Mia og Tanja sidder nu og den tredje mand 
bliver Lars. Mia laver tilmelding og der bliver serveret en sandwich. 
Tanja sender til EB, der printer og hænger op i SFO’en. Der laves opslag på FB. 
Pernille laver sjovt opslag med navne til FB. 
 
 

 Beslutning  

 

5 Sag Fravær og vikarsituationen 
 

 Orientering Der er en henvendelse fra en forælder, der har lavet en specifik udregning på fravær. 
Der er andre forældre, der bemærker, at der er mange vikarer på. Der bliver sat film 
på. Fraværet er højere end sædvanligt, da der har været meget influenza og corona 
fravær. Der er to faste vikarer på skolen. Der er også brugt lærere og pædagoger til 
vikardækning. Når personalet er på kursus, er der selvfølgelig også vikardækning. 
Under den massive vikardækning har lærerne også haft to klasser under opsyn og der 
bliver brugt læringsportaler eller film. Der er forsøgt at dække så skånsomt ind som 
muligt med kendt personale.  

 

6 Sag Eventuelt 
 

 Orientering Der er orienteret om årets aprilsnar på mellemtrinnet, der omhandler en beslutning 
om, at alle elever på mellemtrinnet skal bære skoleuniform. 
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Valgbestyrelsen: 
Formand: 
Mia Borup 
Tanja Binderup 
???? 
 
 
 
Vi har valgt 2 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal skriftlig 
underrettet 
hjemmene i senest 
8/4 
- 
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-valglister skal 
laves 
- valgbestyrelsen 
udsender 
materiale samt 
dato for 
valgmødet 
 
 
 
EKS 17-18 
21.april 
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