
SKOLEBESTYRELSES MØDE NR. 7

Tirsdag den 21. maj kl. 17.00 - 19.00 

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

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

Thilde og Liva

Afbud: Stine, Michael, Julia.

OBS: Hjemmearbejde

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

2. Orientering_____________________________________________________________
TID: 15 min.
Fra skolen: Trafik, Reform 2.0, område til udskolingen, info møde for kommende 0. 
årgang, første skoledag, translokation (hvem deltager fra bestyrelsen?), Nationale test, 
Orientering om budget 2019
Se bilag 1 - budget

Kirsten:
-Der skal ses på mødetidspunktet fremadrettet.
-"Skole og Forældres" landsmøde er den 15. og 16. november. Vi er tildelt tre pladser. 
-Kirsten har skrevet til VAF om trafiksituationen (vejarbejde)

Flenrik:
-Flår rettet henvendelse til Vejle Spildevand, Arkil og kommunen om vejarbejdet ved 
strandvejen. Der er lavet spærretid om morgenen, og der er lovet en fodgængerovergang 
og optegning af fodgængerfelt. Skolen har ønsket sikker trafik bag om pladsen. Arkill har 
været i dialog med Bane Danmark om muligheden. Politiet er også kontaktet, da mange
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kører overfor rødt. Det skal være sikkert for vores skolepatrulje at stå ved Strandvejen. 
Politiet vil kigge på sikkerheden.
-Forslag fra bestyrelsen om skiltning med fx: "Pas på, skolebørn"

-Reform 2,0: ansøgt om 2 timer mindre i hhv. ind- og udskoling. Særligt fokus på 
skriftlighed og SFO.

-Udskolingen: Ejeren vil gerne udleje et stykke af skoven til skolen. Dette arbejdes der 
videre med. Der tænkes i en længerevarende lejekontrakt. Elevernes ønsker/ideer, som 
blev udarbejdet i prototypeperioden, skal medtages.

-Nationale tests: Flenrik har skrevet ud omkring skolens holdning. Vi bruger de nationale 
tests som et af flere parametre, og de kan på ingen måde stå alene.

-Infomøde for kommende 0. årgang: Måske Michael vil komme ellers deltager Kirstine.

-Første skoledag: 12/8 Kirsten deltager

-Franslokation: 26/6 Kirsten deltager

-Budgettet: Fanken er, at vi kommer ud med et 0. Vi har ikke genansat ved en enkelt 
opsigelse. Elevtallet ser fornuftigt udfor tiden (747). Men vi mister flere elever i år, end 
der starter og der er fra årets opstart ca. 735.

1. Nyt fra Elevrådet_____________________________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Orientering om Elevrådets arbejde.

-Der holdes snart afslutning (hygge i kantinen).
- Elevrådet har skrevet erfaringer ned til næste skoleår, så det nye elevråd kan tage godt 
over.
-Markedsdagen var placeret i kantinen, hvilket var en succes.

2. SFO - Forældretilfredshedsundersøgelsen, status og visioner 
TID: 25 min.



Baggrund: Linnea (daglig leder af SFO) og en forældre fra SFO-forældrerådet vil fortælle 
om nuværende status og visioner for SFO-området.

Uddrag fra sidste møde: 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. SFO'en (evt. en repræsentant fra forældrerådet i SFO'en i SB)

Se bilag fra sidste skolebestyrelsesmøde for forældretilfredshedsundersøgelsen.

Linnea fortalte om SFOen:
Aktivitetsniveauet er øget. Der er lavet funktionsgrupper med forskellige typer af 
aktiviteter. Der er startet SFO-forældreråd op, og arbejdet med en fælles retning i 
personalegruppen. Der arbejdes meget med "den gode overgang" fra skole til SFO. Dette 
er indsats område ift. det kommende skoleår. Der er fokus på tre 
områder: "Konflikthåndtering/sociale kompetencer" - "forældresamarbejde" - "ekstra 
fede aktiviteter."

Pernille Kvist Johansen, som er med i SFO-forældrerådet, var inviteret med og frem lagde 
følgende:
SFO-forældrerådet består af tre forældre. De har talt om aktiviteterne i SFO'en (mere 
drengerelaterede) og mere udeliv og fokus på legeprocessen. Man har studeret 
forældretilfredshedsundersøgelsen, og man mærker som forældre en positiv udvikling 
med større kommunikation end tidligere.
Mobil- og skærmpolitikken er lagt op ad skolens, hvor den er skærmfri alt andet lige.
Der er fokus på, hvordan de nye børn kommer bedst muligt i gang og på bemandingen i 
SFO'en i opstartsugen.

Flenrik: forslag om at en af skolebestyrelsesmedlemmerne også deltager i SFO- 
forældrerådet.
Beslutning: SB er repræsenteret i SFO-forældrerådet fra næste skoleår. Der tages stilling 
til, hvem der deltager på skolebestyrelsesmødet efter ferien.

Linnea: Personalet skal besøge Øster Starup skole, der klarede sig allerbedst i den tidligere 
måling samt nogle af naboskolerne for inspiration.



3. Revidering af principper_____________________________________
TID: 15 min
Baggrund: Princip O er nu redigeret og vil blive fremlagt af revisionsgruppen.
Se bilag 2 - princip 0

Gennemgang af princip 0 og spørgsmål til dette. Princippet godkendt.

4. Pause med spisning

TID: 15 min

5. Nuværende princip for skole/hjem samarbejdet
TID: 25 min

Baggrund: Første behandling af nuværende princip for skole / hjem samarbejdet 

Proces:
1: Pivad er vigtigt for et skole/hjem samarbejde? Hjemmearbejde - hver medbringer 5 
vigtige udsagn.
2: Deling af de 5 udsagn i grupper
3: Hvad står der i vores - hvad mangler eller hvad er overflødigt?

Se bilag 3 - princip for skole hjem samarbejde

Stikord:
-Meget dækkende princip - dog skal SFO'en repræsenteres - det kan opsættes på en 
anden måde (noget står dobbelt).
-Højt informationsniveau.
-Ensartede informationer fra skolen på intra (fx lektier).
-Forældrerådene er vigtige til sociale arrangementer, og medarbejderne er repræsenteret 
ved det første forældrerådsmøde.
-Der bør være forskel på informationen alt efter alder.
-Pas på ikke at "bypasse" eleverne, (mest i udskolingen)



-Tænk på forskellen mellem skole/hjem og skole/elev.
-Tillid

-Torældrerådsguide til førstegangsforældre med ideer m.m.
-Elevrepræsentanter i forældrerådene.
-Tokus på "modtagebørnene" (hvad skal der til, for at de kan deltage i arrangementer 
uden for skoletiden ?).
-Åben skole. Aktiviteter for forældrene.
-Arbejdsdage.
-Aula/Min Uddannelse.

Beslutning:
Der arbejdes videre med punktet næste gang.

6. Prototype-perioden

TID: 5 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.

Punktet udsat
7. Evt.

TID: 5 min
Carsten: Godt med SSP-oplæg. Torslag om at lave links på vores hjemmeside, hvor 
forældre kan erhverve viden ift. fx sociale medier.
Næste møde skole/hjem, afslutning og årshjul.

Referent: Jakob Nielsen




