
Referat fra SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR 1

Torsdag den 29. august kl. 17.00 - 19.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Birgitte, Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Peter, Kirstine, Michael, 

Carsten, Stine, Tilde og Liva

1. Velkomst___________________________________________________________
TID: 5 min
Kisten bød velkommen til den nye bestyrelse.

2. Præsentation af den nye skolebestyrelse_________________________________
TID: 25 min.
Baggrund: Vi starter med en præsentation og en dialog omkring hvilke forventninger og 
ønsker, vi har til arbejdet i skolebestyrelsen. Overvej gerne, hvad I ønsker at sætte spot 
på det kommende år?
Der blev afholdt en runde, hvor bestyrelsesmedlemmerne hver især præsenterede sig og 
fortalte, på hvilke klassetrin de havde børn osv.
Kirsten gennemgik herefter opbygningen af dagsordenen og tanker om denne 
fremadrettet.

3. Orientering_____________________________________________________________
TID: 20 min.
Fra skolen:
Opstart på Kirkebakkeskolen:
Der er meget fokus på de nye 0. klasser. Alle forældre var inviteret tilfælles opstart på 
trappen, og herefter var der forskellige aktiviteter (dialog/stjerneløb/m.m.) i 3 timer.
Der uddeles hele skoleåret gratis frugt til alle elever hver dag (betalt af EU).
Der har været opstart på den "nye kantine", der laver mad til alle arrangementer. Mange 
flere børn køber mad end tidligere, og indsatsen ift. kantinen var en del af den tidligere 
bestyrelses gode arbejde.
Vi har stadig fællessamlinger hver fredag å et kvarters varighed indeholdende bl.a. sange 
fra Højskolesangbogen m.m. med dannelse og fællesskabet i centrum.
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PLF for personalet:
PLF betyder Professionelle læringsfællesskaber. Vi arbejder på at blive endnu bedre til at 
arbejde sammen i fællesskaber og dermed øge elevernes læring og trivsel. Vi har bl.a. 
engageret en konsulent, der sparrer med alle vores årgangsteams, og sideløbende er 
nogle af medarbejderne og ledelsen af sted sammen med Vejle Kommune, hvor der 
ligeledes arbejdes med PLF. Vores fokus er relationskompetence og klasserumsledelse for 
at udvikle talentet hos alle elever.
Læringsmakker:
Alle medarbejdere har en læringsmakker, hvor de giver feedback/sparring til hinanden på 
deres undervisningspraksis.
Ansættelser: Kasper S. Elving er ansat i stedet for Charlotte Vedstesen i et barselsvikariat.

4. Nyt fra elevrådet_________________________________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Orientering om elevrådets arbejde.

Filde (formand)og Liva(næstformand) er lige blevet valgt ind. ESU-makkere er etforslag. 
Det er meget rarere at gå på toilet nu end tidligere, og kantinen er også rigtig godt 
kørende nu. Der ønskes kursus hos "Danske Skoleelever", samt kursus fra "Red Barnet", 
Der arbejdes også på udarbejdelsen afen maskot for skolen samt gennemgang af skolens 
rygepolitik m.m.

5. Pause med spisning 
TID: 15 min

6. Inspiration til kommende indsatsområder ved Henrik____________________________
TID: 30 min.
BAGGRUND: Kirkebakkeskolen har en kernefortælling, som indeholder nogle af de 
værdier, som vi bygger på. Samtidig har vi nogle principper, som vi styrer efter. En vigtig 
del af skolebestyrelsens arbejde er principper, som vi ikke har revideret i en lang periode.

Hvordan: Gennemgang af kernefortælling og principper, som ligger på skolens 
hjemmeside, og bl.a. dialog omkring hvilke principper, der trænger mest til revision. 
Måske der også er nye principper, der trænger sig på?

Flenrik viste kernefortællingen på hjemmesiden og fortalte om tilblivelsesprocessen af 
denne. Vores værdier findes i kernefortællingen.



Skolebestyrelsen laver en fælles beskrivelse for, hvad den "arbejder for", og en revision af 
de eksisterende principper får høj prioritet.

Henrik nævnte bl.a. kost- og sundhedspolitikken samt brugen af mobiltelefoner som 
områder, der kan arbejdes med.
Det blev fremført, at det også er vigtigt at bruge ressourcer på både at gennemføre og 
revidere principperne.

Til de næste møder:
Alle læser principperne igennem til det møde, hvor principperne er på dagsordenen.
De lovpligtige principper kan man læse om i dette link: http://skole- 
foraeldre.dk/artikel/principper-0

7. Status elev og personale___________________________________________________
TID: 5 min
Vi har besluttet, at vi ved hvert skolebestyrelsesmøde følger til og afgang af personale og 
elever.
Hvordan: Henrik gennemgår Bilag 1

Louise Esborn er stoppet, og vi har ansat Gitte Stig Vibe i stedet samt Kasper S. Elving i et 
barselsvikariat.
Elevtallet er på 731.

8. Evt.__________________________________________________________________
TID: 10 min
-Husk skolebestyrelsesbillede til face book "Kirkebakkeskolen skole og hjem".
-Billede af Kirstine, Michael, Peter, Carsten og Stine til hjemmesiden. Send gerne foto til 
hhaun(a)veile.dk eller få taget et på aftenen til næste skolebestyrelsesmøde.

-Dato for mødet arrangeret af "Skole og Samfund" udsendes senere.

-Møderne den 4/10 og 7/5 aflyses. Henrik sender de nye mødedatoer ud.

-Referater skal noteres med årstal og måned, når de står på hjemmesiden, og dato for 
næste møde skal stå i referaterne.

-Forretningsordenen gennemgås næste gang.
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Dato for næste møde: 10. oktober kl. 17.00-19.00 og maj mødet flyttes fra 7. til 21. maj kl.
17.00-19.00

Referent: Jakob Nielsen


