
SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR 33

Tirsdag den 20. marts kl. 17.00 - 19.00 

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

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

Kirsten, Inge, Julia og Jens

Afbud: Tilde, Hanne og Karina

1. Velkomst

TID: 5 min
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt

2. Orientering__________________________________________________________
TID: 15 min.
Fra skolen: Professionelle læringsfællesskaber, planlægning af skoleåret 2018/2019, 
skolebestyrelsesvalg, kommende konflikt, kantineopstart.

PLF: Skolen har de næste år fokus på professionelle læringsfællesskaber (det har alle 
skoler i Vejle kommune). Kommunen har søgt midler ved APM-fonden. Vi afventer svar på 
denne, men uanset hvad, vil vi arbejde med området.
-Der planlægges fagfordeling nu. Første fagfordelingsmøde for personalet er den 3. april. 
Der er fokus på overleveringer mellem afdelingerne og ved lærerskift.
Vi ved ikke, om der bliver konflikt. Vi agerer ud fra forvaltningens anbefalinger, hvis det 
bliver aktuelt.
-Den nye kantineordning har kørt i 14 dage. Der er foretaget en del 
justeringer/tilpasninger, og det vil også ske fremadrettet. Det skal have lov at køre et par 
uger mere, og så evalueres der. Elevrådet har modtaget en del kritik (bestikket, små 
portioner, samme portion til alle aldre, spørgsmål til om der kunne anrettes inden 
frikvarteret).
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SB-valg: Der opfordres til at henvende sig til skolen/bestyrelsen og stille op. Vi vil gerne 
have en erhvervsrepræsentant i bestyrelsen.
Kirsten: Appeller til folk man møder om at stille op til skolebestyrelsen.

3. Personaletilfredshedsundersøgelsen______________________________________
TID: 20 min.
Baggrund: Gennemgang af personaletilfredshedsundersøgelsen
Hvordan: Gennemgang af undersøgelsen og punkter fra skolebestyrelsen til handleplan.
Se Bilag 1

Kirsten og skolebestyrelsen er generelt meget tilfredse med undersøgelsens resultat. Der 
er sket meget på 1 år. Kipper med flaget.
Henrik: Der er lavet handleplan i AMR-udvalget på, hvorledes der følges op. Stor 
svarprocent (92%), så undersøgelsen er meget valid. Generelt er målingen rigtig god på 
alle områder. Der kigges alligevel efter, hvad der kan udvikles på. Fx tages området "vold 
og trusler" op.
Vi tager også fat på, hvilke forventninger der er til arbejdsopgaverne. Tydelighed omkring 
både hvad man skal, og hvad man ikke skal (transparens).

4. Nyt fra elevrådet_____________________________________________________
TID: 15 min
Baggrund: Orientering om elevrådets arbejde.
-Der har lige været afholdt "Markedsdag" for indskolingen. Det var en god dag med 
spændende oplevelser for børnene.
-Der er stadig fokus på toiletforholdene (specielt i det lille elevråd), hvor der bl.a. er lavet 
film samt givet info på trappen.
-Der arbejdes med at finde "Kirkebakkeskolens mascot". Elever kan komme med gode 
ideer hertil.
-Spørgeskema til eleverne omkring prototypeperioden bliver sendt ud.
-Der bliver brugt meget tid på den nye kantineordning.
-Skrald og affaldssortering er et stort område, hvor elevrådet også er inddraget.
-Der tales også en del skolepolitik (konflikt, m.v.).
-Forslag om nøglebrik til handicaptoiletterne.

5. Forretningsorden 
TID: 25 min.



BAGGRUND: Baggrund: Skolebestyrelsen har besluttet at revidere eller lave en 
forretningsorden
Hvordan: Vi gennemgår forslag til forretningsorden fra foreningen Skole og Forældre
Se bilag 2

Punktet udsat

6. SFO_________________________________________________________________
TID: 30 min.
Baggrund: Et af skolebestyrelsens fokusområder i år er udviklingen af SFO. Linnea (afd. 
leder SFO) deltager i mødet fra 18.15.
Flvordan: Linnea vil præsentere sig selv og sine tanker omkring udviklingen af SFO 'en på 
Kirkebakkeskolen, bl.a. med baggrund i forældretilfredshedsundersøgelsen.

Linnea præsenterede sig selv.
Linnea fortalte om de tanker, hun har ift. udviklingen afSFO'en.
Vi vil gerne have den bedste SFO og som pædagoger være stolte af arbejdet, 
hvilket skal ses i forældretilfredshedsundersøgelsen.
Vi skal have øje for andre aktiviteter end de kreative, så der rammes bredere på 
alle børn. (bål/rollespil/de vilde lege/m. m.). Dette skal der være fokus på ved 
ansættelser, studerende m.m.
Der kan også arbejdes, så personalet inddeles i funktioner (ude, bevægelse m.m.), 
så der arbejdes i teams. Samtidig skal der være personale til kantinen, udskrivning, 
m.m.

Spørgsmål: Kan det omgivne samfund inddrages? Kan FabLab? Kan seniorerne? 
Fivad med "Minisport"?

Klub/SFOII: Klubtilbuddet skal udvikles nogle dage om ugen. Også ide om helt 
særlige eftermiddags-faftenarrangementer. Eleverne på 3. og 4. årgang inddrages 
i at lave en plan for dette.
Der skal stadigvæk holdes fast i at benytte Møllen også fremadrettet, men der er 
ved at blive bygget til, så det har været koldt henover vinteren.

SFO'en vil gerne mere i dialog med forældrene. Tanken er at oprette etSFO- 
forældreråd, hvor der skal være dialog om aktiviteter/arrangementer m.m., så der 
hele tiden udvikles sammen.



Der tænkes i rammerne for klubben, der sagtens kan udvikles. Her tænkes på de 
fysiske rammer samt udeområderne.

7. Status elev og personale

Tid: 5 min.
Antal elever: Ikke lige opdateret på dette.
Personale: Line V. Jensen er stoppet under sin prøveperiode.

8. Evt.

Tid: 5 min. Punkter til næste møde:
Trivselsmålinger elever, kommunikation/billeder af skolebestyrelsesmøder.

Henrik læste høringssvar omkring modtageklasser, der bliver til modtagehold fra næste 
skoleår. Høringssvaret godkendt af skolebestyrelsen og det sendes til høring.
Næste møde: Kirsten kigger på forretningsordenen og den kommer til godkendelse.

Referenter:


