
Referat fra SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR 32

Onsdag den 28. februar kl. 18.00 - 20.00 

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Claus, Janni, Pernille, Signe, Karina, Hanne, Birgitte, Henrik, Jakob, 

Kirsten, Inge, Julia og Jens

Bemærk ændret mødetidspunkt til 18.00

Afbud: Claus, Janni, Karina og Signe

1. Velkomst

TID: 5 min
Godkendelse af referat 
Udsat til næste gang.

2. Orientering__________________________________________________________
TID: 20 min.
Fra skolen: Ansættelser, ressource og udviklingsteam, planlægning af kommende år, 
professionelle læringsfællesskaber, SFO/Linnea, Konflikt/overenskomstforhandlinger,

Vi har ansat Mette Overgaard Rahlfsom afdelingsleder i indskolingen. Hun kommer fra 
Vinding skole, hvor hun har været lærer og samtidig læst "lærer til leder"på 
diplomniveau. Hun starter pr. 1. marts.
Linnea er også kommet godt i gang som pædagog i SFO 'en med afdelingslederfunktioner. 
Hun deltager på næste SB-møde.
Vi er ved at udvikle vores ressource- og udviklingsteam (alle vores vejledere). 
Behovssamtalerne og vores indsatsområder er med til at definere, hvor og hvem der 
fungerer som vejleder og på hvilke områder.
Vi afventer og ser i ft. overenskomstforhandlingerne. Hvis vi bliver "udtrukket", sætter 
kommunen procedurer op og kommer med udmeldinger.
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3. Forældretilfredshedsundersøgelsen_____________________________________
TID: 30 min.
Baggrund: Skolebestyrelsen har ønsket at gennemføre en ny 
forældretilfredshedsundersøgelse og den foreligger nu.
Hvordan: Gennemgang af undersøgelsen og punkter fra skolebestyrelsen til handleplan.
Se Bilag 1 - den eftersendes, når vi modtager den.

Henrik informerede om undersøgelsen (79,5% har besvaret). Fremgang på næsten alle 
parametre i skoledelen, men naturligvis er der områder, der skal arbejdes med. Vi har en 
ambition om at ligge over Vejle Kommunes gennemsnit. Vores fokusområder bliver 
kommunikation, trafiksikkerhedarbejdet med at udfordre alle elever fagligt og SFO'en.

4. Nyt fra elevrådet__________________________________________________
TID: 15 min
Baggrund: Orientering om elevrådets arbejde.
Filde: Der er lavet en video om toiletterne, som skal vises til alle elever.
Evaluering af prototypeperioden er på trapperne. Der er også arbejdet med 
affaldssortering. Elevrådet vil også udskrive en konkurrence om at 
opfinde "Kirkebakkeskolens maskot".
Vi er ambassadørskole for Red Barnet. Der skal informeres om dette til eleverne, samt 
hvad det indebærer.

5. Kantinen___________________________________________________________
TID: 5 min.
BAGGRUND: Status og gennemgang af opstart i uge 10

Status: Information med alle klasser om køb via nettet, forskellige køer i kantinen m.m. 
Fra næste uge starter den nye kantineordning. 3 elever fra hver 6. klasse + de elever, der 
allerede hjælper i kantinen bliver hjælpere. Det er vigtigt, at maden leveres hurtigt til 
eleverne, så køer mindskes.
Der bliver også mulighed for at købe nogle enkelte ting til 5 kr. pr. stk. i 10-pausen.

6. Høringssvar modtagehold__________________________________________
TID: 15 min.
Baggrund: Vi skal behandle forslaget om den nye ressourcemodel for modtagelever
Se bilag 2 og Bilag 3



• Der skal gives høringssvar i forhold til modtageforhold
• Man skal gå fra modtageklasser til modtagehold - på KBS betyder det, at man vil 

miste en del penge. Der er to fuldtidsstillinger i modtageklassen nu - det skal blive 
til en fuldtidsstilling - det er nu elevtalsafhængigt. I skolens budget er det 
økonomiske tab ikke medregnet - muligvis kan der refunderes. Udviklingen følges 
nøje.

• Næste skoleår har KBS to modtagehold i indskolingen - en elevgruppe, der kan 
være fra 0.-3. klasse.

• Henrik vil gerne sammensætte et høringssvar - bekymring for 'flex"-deten - det 
ville være fint med et max på syv.

• Henriks bud kommer til godkendelse i skolebestyrelsen

7. Status elev og personale

Tid: 5 min.
Antal elever:
Personale:
Se bilag 4

• Rimeligt stabilt elevtal
• Der er fast procedure for, når en elev meldes ud - samtale med afdelingslederen i 

forhold til årsag også opsøgende.
• Der er ansat tre nye i ledelsen og en enkelt lærer

8. Valg til ny skolebestyrelse

Tid: 10 min.
Baggrund: Der er valg til skolebestyrelsen i foråret 
Hvordan: Gennemgang og planlægning af valghandlingen.
Se bilag 5

• Information sendes ud i morgen den 1. marts.
• Opstillingsmøde d. 25/4 - hvordan får vi folk til at komme? Mødet lægges kl. 16- 

16.30. Der serveres kaffe og kage
• lens, Jannie, Pernille og Claus træder ud
• Man vælges for fire år
• Henrik står for opslag på Facebook og forældreintra



9. Forretningsorden

Tid: 10 min.
Baggrund: Skolebestyrelsen har besluttet at revidere eller lave en forretningsorden 
Hvordan: Vi gennemgår forslag til forretningsorden fra foreningen Skole og Forældre
Se bilag 6

Punktet udsættes

10. Evt.

Tid: 5 min. Punkter til næste møde:
• Snus på dagsordenen i udskolingen.
• Fuld fokus i skolepatruljen. Det er observeret, at der tjekkes telefon samtidig.

Referenter: Julia Højer Storm/Jakob Nielsen


