
SKOLEBESTYRELSES MØDE NR 6

Tirsdag den 26. marts kl. 17.00 - 19.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Peter, Kirstine, Michael, Carsten, Stine, 

Thilde og Liva

1. Velkomst og godkendelse af referat 
TID: 5 min
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt

2. Orientering______________________________________________________________
TID: 15 min.
Fra skolen: Reform 2.0, Louise Klinge, Nationale test, Forældre om skolen(hjemmeside).

Reform 2.0: Indskolingen skal have to færre timer næste skoleår. Vi har ligeledes ansøgt 
om to færre timer i udskolingen, der til gengæld konverteres til to-lærerordning med fokus 
på skriftlighed. De to lektioner tages fra den understøttende undervisning.

Louise Klinge har været på besøg og holdt foredrag omkring relationskompetence. Vi 
havde arrangementet sammen med Hældagerskolen (alle fra det pædagogiske 
personale), og der var efterfølgende drøftelse/sparring på tværs af personalegrupperne. 
Næste skoleår fortsætter vi med at have klasserumsledelse og relationskompetence som 
indsatsområder samt fokus på skriftlighed.

Forældre og skolen (hjemmesiden): Vi søger "nye" forældrekommentarer. SB spørger 
forældre fra de forskellige afdelinger, om de vil komme med kommentarer (Kirstine: 
Indskolingen, Peter: Udskolingen, Carsten: Mellemtrinnet).
Skolens økonomi: Vi har en del tilflyttere i disse måneder. Der er dog faldende elevtal 
generelt i Vejle Kommune. Lønmiddelmæssigt har vi ansat, hvad der svarer til to personer 
ekstra, hvilket vi kan justere ved fx orlov eller barsler.
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3. Nyt fra Elevrådet___________________________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Orientering om Elevrådets arbejde.

Elevrådet:
Markedsdagen bliver flyttet til kantinen. Intentionen er, at eleverne lærer at sælge, 
forhandle m.m.
Skærmpolitik: Der konstateres bedre pauser med både grin og snak. 
Årsberetningen er på vej, så den kan gives videre til det kommende elevråd.
Der er fokus på brugen af toiletterne på mellemtrinnet.

4. Den åbne skole og Internationalisering________________________________________
TID: 20 min.

Baggrund: Revidering af Princippet Internationalisering på Kirkebakkeskolen. I Vejle 
Kommune hører den internationale dimension nu under Den åbne skole. Vi lægger ud 
med et oplæg fra elev, der har deltaget i udveksling/internationalisering.
Se bilag 1 - Princip for Den åbne skole og internationalisering

Oplæg fra Frederik (7. årg.), der har været i Gouda og haft genbesøg.

Frederik Krogh Danielsen fortalte fint om det at være på udvekslingsbesøg i Gouda samt 
rollen som vært ved et genbesøg efterfølgende. Han viste samtidig billeder fra opholdene. 
Frederik har dette skoleår gået på profilen Global Citizen, der har udveksling som aktivitet.

Liva og Fhilde fra skolebestyrelsen fortalte ligeledes om deres gode erfaringer med 
udveksling fra de tidligere år.

Det blev vedtaget, at Kirstine, Stine, Michael og Carsten inden næste 
skolebestyrelsesmøde udarbejder etforslag til et "princip 0" - altså en skabelon, som 
bruges til alle principper. Denne skabelon bruges til principperne "Den åbne skole og 
internationalisering" samt "Samarbejdet mellem Engum Skole og Kirkebakkeskolen, som 
gruppen udarbejder etforslag til.



5. Godkendelse af princip samarbejde ml Kirkebakkeskolen/Engum Skole________
TID: 10 min
Baggrund: Princippet er nu revideret på baggrund af tilbagemeldingerne fra sidste 
skolebestyrelsesmøde.
Se bilag 2 - princip for samarbejde mellem Kirkebakkeskolen og Engum Skole 

Se punkt 4.

6. Pause med spisning

TID: 15 min

7. Forældretilfredshedsundersøgelsen
TID: 30 min

Baggrund: Gennemgang af Forældretilfredshedsundersøgelsen

Proces: Vi starter med en runde, hvor alle bydes ind til at komme med deres 
kommentarer omkring undersøgelsen. Bagefter vil Henrik gennemgå det foreløbige bud 
på en handleplan for arbejdet med undersøgelsen.

Se bilag 3: Forældretilfredshedsundersøgelsen.

Parvis drøftelse af undersøgelsen under spisningen.

Den generelle tendens i forældretilfredshedsundersøgelsen er, at retningen er god, og at 
vi klarer os godt både sammenlignet med Vejle Kommune og egne historiske resultater.

Henrik redegjorde endvidere for de medfølgende prioriteringskort, og han fortalte om, 
hvorledes undersøgelsen bliver behandlet i det enkelte årgangsteam.
Særligt bliver der det kommende år fokus på tilrettelæggelse af undervisning i forhold til 
det enkelte barns behov og det at skabe ro og orden i timerne.

Opmærksomhedspunkter fra SB-medlemmerne:
Relationer/pli/høflighed - Undervisningen (fagligt talent) -



Trafiksikkerhed (fx "gå-busser" og flere kampagner) -SFO'en (evt. en repræsentant fra 
forældrerådet i SFO'en i SB) - De fysiske rammer - Evt. skolepatrulje om eftermiddagen - 
evt. opdeling i mødetidspunkter pga. (A- og B-mennesker), hvilket kunne afprøves i 
prototypeperioden.

8. Prototype-perioden

TID: 10 min.
Baggrund: Vi er i gang med at evaluere prototype-perioden på baggrund af 
spørgeskemaer til eleverne og fokusgruppe interview med elever fra alle afdelinger. 
Henrik fortæller om evalueringen og folder nogle af de foreløbige konklusioner ud.

Udsættes til næste gang

9. Evt.________
TID: 5 min 
Intet at bemærke

Referent: Jakob Nielsen


