
Referat fra SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR 35

Torsdag den 7. juni kl. 17.00 - 19.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Obs. Vi spiser sammen fra 18.30-19.00

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

Kirsten, Inge, Julia og Jens

Afbud: Tilde, Pernille

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

2. Orientering 
TID: 20 min.
Fra skolen: Professionelle læringsfællesskaber, Sidste skoledag, translokation/ Lær at gå i 
skole med kommende 0. klasser, skolebestyrelsesvalget, forældrehenvendelse fra Stine 
Lemming

Professionelle læringsfællesskaber: Vil være et begreb, der bliver arbejdet med de 
kommende år på skolen. Vi supplerer også med eksterne konsulenter, der arbejder med 
vores teams de kommende skoleår. Nogle medarbejdere samt ledelsen vil også deltage i 
et kommunalt projekt med overskriften PLF: Fokus det kommende år bliver 
klasserumsledelse, relationskompetence og skriftlighed.

Sidste skoledag: Forløb eksemplarisk. Eleverne havde planlagt dagen fint, og både 
morgenmad (stor forældreopbakning), karamelkastning, vand- og fodboldkampe blev 
afviklet i en god stemning.

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


Translokation: Bliver afholdt den 27. juni kl. 16.00-18.00.

"Prøv at gå i skole"arrangement den 12. juni: Korte indlæg til at begynde med ved den 
store trappe. Herefter blandes forældrene i grupper, hvor der diskuteres forskellige emner 
i ft. skolestart.
Der vil ligeledes være et stjerne løb rundt på skolen for forældre på 1. skoledag til august.

Skolebestyrelsesvalg: Blev gennemført i en fin stemning, og der var mange opstillede. Der 
var stort engagement og flere suppleanter står stand by, hvis der bliver brug for dem.
Det anbefales, at den nye skolebestyrelse tager på kursusfor nye skolebestyrelser i det 
nye skoleår.

Forældrehenvendelse behandlet (Stine):
Kirsten skriver et svar tilbage.

3. Årsberetning__________________________________________________________
TID: 10 min.
Baggrund: Vi skal have lavet en årsberetning.
Hvordan: Ideer fra skolebestyrelsen til området og nedsættelse af en gruppe, der laver 
den.
Beslutning: Kirsten, Birgitte og Hanne arbejder videre med at lave nogle filmklip 
indeholdende de emner, som skolebestyrelsen har beskæftiget sig med det seneste år.

4. Evaluering af Kiss and ride / skolepatrulje__________________________________
TID: 15 min
Baggrund: Vi har nu haft skolepatrulje på Kirkebakken i et år, og parkeringspladsen er i 
løbet af året blevet renoveret.
Hvordan: Claus (Færdselskontaktlærer) fortæller om status på skolepatruljen, 
trafikkampagnen og næste års planlægning.

Claus redegjorde for arbejdet med skolepatruljen. Status er, at det går godt, og mange 
har gerne villet være med. Der har været 12 elever, og dette antal skal udvides til næste 
skoleår. Der skal fremover være tre personer ved hvert fodgængerfelt, og eleverne tænkes 
at stå der én dag pr. uge. En del af det at gå i 7. klasse skal være at deltage i 
skolepatruljen. Intentionen er dog, at det bliver frivilligt at deltage i patruljen. De 
nuværende skolepatruljemedlemmer, der fortsætter, kommer til at oplære de nye 7. 
klasser.



Idé fra bestyrelsen om at give en ekstra "gulerod" ved at være i skolepatruljen (trøje eller 
andet).

Der har også været en kampagne, hvor 4. årgang har stået med bannere ved Kiss'n'ride, 
hvilket eleverne har gået meget op i. Dette er også blevet taget godt imod af forældrene.

Claus sørger for, at der bliver skrevet i Kontakten om det at være skolepatrulje.

4. Nyt fra elevrådet
TID: 10 min
Baggrund: Orientering om elevrådets arbejde.
Der er lavet årsberetning, som kommer i Kontakten.
Signe er meget stolt over, hvad elevrådet har fået lavet af tiltag i dette skoleår.
Signe laver overleveringer til det kommende elevråd, og hun er meget velkommen til at 
kigge forbi næste år.

5. Elevtilfredshedsundersøgelse_____________________________________________
TID: 20 min.
Baggrund: Trivselsundersøgelse for eleverne.
Se bilag 1
Hvordan: Gennemgang af elevtilfredshedsundersøgelsen for 2018 og sammenligning med 
2016/2017. Spørgsmålene er anderledes fra i år, så den direkte sammenligning er 
vanskelig, men der er muligheder for sammenligninger og pejlinger.

Elevernes besvarelser er positive helt overordnet.
Vi har haft undersøgelsen i MED-udvalget, og fokus på handlinger kunne være at 
behandle følgende områder:
-Indskoling: Grine af dig/drilleri - indflydelse på undervisningen - toiletterne - 
Mellemtrin/udskoling: Støtte og inspiration i undervisningen.

6. Status elev og personale
TID: 5 min.



BAGGRUND: Vi har besluttet, at vi ved hvert skolebestyrelsesmøde følger til og afgang af 
personale og elever.
Hvordan: Henrik gennemgår Bilag 2

Personale: To stillinger er slået op (den ene er et barselsvikariat).
Elevtal: Elevtallet er stabilt.
Kommentar fra skolebestyrelsen er, at personalesituationen er stabiliseret i forhold til 
sidste år.

7. Evt.
TID: 5 min 
Baggrund:
Intet at bemærke

8. Afslutning og spisning 
TID: 30 min.
Afslutning på skolebestyrelsens periode og smørrebrød.
Kirsten og Henrik takkede skolebestyrelsen for det store arbejde i den forgangne periode.

Referent: Jakob Nielsen


