
Referat skolebestyrelsesmøde d. 16. 
Januar 2018-01-16
Deltagere: Claus, Pernille, Signe, Karina, Hanne, Birgitte, Henrik, Kirsten, 
Inge, Julia, Jens og Kia 
Afbud: Janni, Jakob

Referent: Kia Ehlers 
Mødested: Kirsten

Velkomst:
Pga. Nytårskur og ekstra tid til kantine, når vi ikke at behandle årshjulet til dette 
møde. Det skubber vi til næste møde i februar.

Orientering fra skolen:
Arbejdet med revidering af skolens kernefortælling er nået i mål. Processen har 
involveret en professionel forfatter, der har givet bud på en fortælling, som er 
blevet tilrettet og nu færdiggjort.
I prototypeperioden arbejdes der med at fortolke fortællingen eller med særligt 
udvalgte områder.
Fortællingen visualiseres, så den bliver synlig på skolen.

Legepladsen/forhindringsbanen på skråningen ved svømmehallen blev indviet 
fredag i uge 1.

Skorsten, der er i forfald, er ved at blive indhegnet, så det igen er sikkert at 
færdes omkring den. Vejle kommune har aftale om at der er placeret antenner på 
skorstene. Disse bliver på sigt opsagt, så skorstenen kan fjernes.

Økonomi:
Der er afsat midler til, at der kan etableres et ekstra klasselokale til kommende 4. 
årgang, hvor der er 4 klasser.
Vejle kommune betaler en del af dette.
Fraværet er faldet markant fra 2016 til 2017.
Den endelige opgørelse for 2017 kommer i midten af februar.

Tilfredshedsundersøgelse:
Forældretilfredshedsundersøgelse sendes ud pr. mail i uge 4.
Samme spørgsmål som sidste år, så den er fuldstændig sammenlignelig. 
Behandles efterfølgende i skolebestyrelsen -> Hvilke indsatsområder skal der 
satses på?
Undersøgelsen er anonym.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i januar.



Info fra Skolebestyrelsesformanden Kirsten Juul
Deltagelse på årsmøde. Har mange gode idéer og input med hjem.

Info fra elevrådsformanden, Signe.
• Der er bestilt nye Kirkebakkeskolen-hættetrøjer. Der er problemer med 

kvaliteten. Det følges der op på.
• Der er ikke den store stemning for udnyttelse af motionsrummet af 

eleverne.
• Har stoppet spil- og bold-udlån. Den er gået lidt tør. Vender tilbage igen 

med tilbuddet. - Forslag om at tilbyde mellemtrinnet mulighed for at 
spille.

• Vi er Red barnet ambassadør skole - ambassadør for børns rettigheder. 
Elevrådet forsøger at arrangere et foredrag om, hvordan børn bruger 
deres rettigheder.

• Er ved at planlægge en ESU-dag - genoptagelse af en gammel tradition, 
hvor store elever er sammen med små elever hele dagen.

• Affaldssortering: Kirkebakkeskolen er en af de skoler i Vejle, der er 
dårligst til at sortere. Tiltag fra elevrådet. Samarbejde med Vejle affald.

Kantinen
Gennemgang af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.
Hvordan: Gennemgang af skema og debat omkring hvad og hvordan 
fremadrettet.
Der er 250 besvarelser på undersøgelsen.
72% vil være interesseret i en fast madordning i prislejet (300-350).
Det der afprøves er tilkøb af 14 dages menu. Der skal fortsat være plads til også 
at købe fra dag til dag.
Det drøftes om menuplanen rammer bredt nok. Der er tanker om, hvorvidt 
udskolingseleverne og de ansatte tilgodeses godt nok.
Det er væsentligt at det, der serveres er lækkert.

Ansættelser/afgang
Linea er ansat som afdelingsleder i SFO’en. Start 1. februar.
Line ansat som DSA-vejleder særligt til styrkelse af mellemtrinnet og 
udskolingen.
Elev tilgang og afgang - pt. 742. Sidste år 747.
Katja er stoppet pr. 31/12. Ansættelse af ny afdelingsleder er i gang.

Social kapital på Kirkebakkeskolen
Blev lavet oktober 2016 i forbindelse med Muusmann indsatsen på skolen. 
Resultatet er steget fra 57 til 71.



Punkter videre til næste møde
Forretningsorden, personaletilfredshedsundersøgelse, SFO, budgetudkast.


