
Referat fra SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR 34 

Torsdag den 12. april 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: Claus, Karina, Hanne, Birgitte

1. Velkomst_____
TID: 5 min
Godkendelse af referat. 
Referatet godkendt

2. Orientering__________________________________________________________
TID: 15 min.
Fra skolen: Professionelle læringsfællesskaber, affald, trafikkampagne, SB-valg, konflikt 

Fra Flenrik:
-Henrik redegjorde for processen omkring PLF (professionelle læringsfællesskaberf der vil 
få meget tyngde de kommende år. Alle skolens medarbejdere vil blive efteruddannede 
internt, og både ledelse og nogle medarbejdere vil også deltage i et kommunalt forløb 
sammen med personale fra alle de øvrige Vejleskoler.
-Vi har tilmeldt os en kampagne fra Naturfredningsforeningen, hvor alle på skolen hjælper 
med at gøre rent/rydde op i naturen.
-I maj måned sættes der spot på at mindske trafikken omkring Kirkebakkeskolen via 
forskellige tiltag. Bl.a. en appel om at sætte børnene af et stykke fra skolen og lade dem 
gå det sidste stykke vej samt evt. parkere ved hallen. Når de nye børnehaveklasser starter, 
opfordres forældrene til at arrangere "gåbusser".
-SB-valg den 25/4. Henrik skriver ud ift. reklame for dette.
- Hvis der kommer konflikt/lockout er kun ikke organiserede og personale i "gule 
fagforeninger" på arbejde. Vi har ca. 4 pæd. personale på arbejde.

Kirkebakken 9 D, 7120 Vejle Øst • Tlf.: 7681 3920 - Fax: 75816898
E-mail: kirkebakkeskolen@vejle.dk ■ EAN-nr: 5798006361458 ■ www.kirkebakkeskolen.dk

mailto:kirkebakkeskolen@vejle.dk
http://www.kirkebakkeskolen.dk


Fra Kirsten: Mail rundsendes omkring debatpanel i folkeskolen. Er der nogen, der vil 
deltage?
-Vi skal have tilpasset antallet af møder det kommende skoleår.

3. Elevtilfredshedsundersøgelse___________________________________________
TID: 15 min.
Baggrund: Gennemgang af procedure og opfølgning på den kommende 
elevtilfredshedsundersøgelse.
Flvordan: Henrik fortæller om processen på Kirkebakkeskolen.
Undersøgelsen åbner mandag den 16. april. Elevrådet laver reklame for den på 
fredagssamlingen.
Henrik fortalte om processen. Svaret foreligger inden sommerferien. Efterfølgende vil vi 
tage de emner op, som undersøgelsen viser, der er behov for og lave handleplan sammen 
med bl.a. elevrådet.

4. Nyt fra elevrådet
TID: 10 min
Baggrund: Orientering om elevrådets arbejde.
Signe og Tilde: Der har været afholdt møde i "Fælleselevrådet". De er ved at opfinde en 
maskot, og de har evalueret Markedsdagen. De har også haft toiletterne og den nye 
kantineordning på dagsordenen. Eleverne vil meget gerne have ændringer (andet bestik, 
et større udvalg, der er mangel på mad m.m.).
Elevråddet vil gerne have indflydelse på undervisningen og foreslår "læreren i den røde 
stol".
Signe har været på kursus, hvor bl.a. Marianne Jelved gav oplæg.
Tilde fortalte om status på tilbagemeldinger fra eleverne om "Prototypeperioden".
Der mangler stadig svar fra en del, og der arbejdes på at indsamle disse.

5. Kantine 
TID: 15 min
Baggrund: Orientering og status i forhold til kantine.
Paulette er stoppet i kantinen. Der er slået en ny stilling op, og der ansættes en ny 
kantineleder fra juni måned. Kirsten repræsenterer skolebestyrelsen til samtalerne.
Henrik informerer igen til forældrene om kantinen med en appel om at bestille hjemmefra. 
Der skal også være noget mad, der kan købes uden forudbestilling (skolerugbrød eller 
andet), så vi ikke har elever, der går forgæves efter mad.



6. Forretningsorden__________________________________________________
TID: 20 min.
BAGGRUND: Baggrund: Skolebestyrelsen skal have udarbejdet en forretningsorden. 
Hvordan: Vi gennemgår forslag til forretningsorden fra foreningen Skole og Forældre, 
påført Kirstens kommentarer og input til diskussion.
Se bilag 1

Punktet udskydes til næste gang

7. Bevægelse i undervisningen_____________________________________________
TID: 20 min.
Baggrund: Et af skolebestyrelsens fokusområder i år er bevægelse i undervisningen 
Hvordan: Gennemgang afforældretilfredshedsundersøgelsens resultater på området. 
Signe/Tilde, Julia og Inge fortæller om bevægelse i undervisningen fra hvert deres 
perspektiv.

I forældretilfredshedsundersøgelsen er vi gået en del frem i ft. den sidste undersøgelse, og 
vi ligger højere end gennemsnittet hos Vejle Kommunes skoler.
Julia: Meget bevægelse tænkes ind i den faglige undervisning, men det tager meget tid at 
forberede. Der er stort set altid faglig bevægelse i dobbeltlektioner (fx stjerneløb, 
førlæsning, grammatikstafetter m.m.).
Inge: Mange breaks i 0. klasse, da eleverne naturligt ikke kan/skal sidde stille i længere tid. 
(stafetter, danse, ord- og tallege, yoga, m.m.).
Der er grobund for at blive bedre til videndeling og fælles brug af rekvisitter.
Elevrådet: I Vejle Fælleselevråd har de lavet undersøgelse ift. bevægelse i undervisningen. 
Eleverne føler sig mere klar til læring efter bevægelse. Eleverne kan også selv være med til 
at opfinde bevægelsesaktiviteter. Det er vigtigt, at der er en dialog mellem eleverne og 
undervisningen ift., hvad god bevægelse er.
Evt. indkøb afure, så vi husker bevægelsen.

8. Regnskabsopfølgning/økonomi
TID: 10 min.
Baggrund: Opfølgning på regnskabet
Henrik redegjorde for økonomien og regnskabet blev runddelt. Vi har et underskud på 
lønkontoen, når vi ser frem og er bl.a. ramt afen forringelse af økonomien i forbindelse 
med ændret økonomi i modtagehold. Vi har ansat "lige godt og vel", og genbesætter ikke 
nødvendigvis ved barsler el. lign. Vi skal ikke overflytte personale til andre skoler.



Når økonomien er til det, så vil vi meget gerne investere i en forlængelse af vores trappe, 
så alle elever kan sidde ned.

8. Status elev og personale 
Tid: 5 min.
Antal elever:
3 færre elever end sidste måned. 
Personale:
Pauletta stoppet i kantinen.

9. Evt.

Tid: 5 min. Punkter til næste møde:
Der er opstillingsmøde til skolebestyrelsen den 25/4 - gå gerne til folk med reklame for 
dette.
Pernille: modtageklasser hedder 'Velkomstklasser" i Norge.
Vi ændrer de sidste skolebestyrelsesmøder, da de karambolerer med 0. klassernes "gå i 
skole arrangement" og Et stort udviklingsmøde. Det sidste skolebestyrelsesmøde er 
således 7. juni. Desuden vil der midt maj være et fredsvalgsmøde for skolebestyrelsen, 
som Kirsten indkalder til.

Referent: Jakob Nielsen


