
Referat fra SKOLEBESTYRELSES MØDE 9.

Onsdag den 4. september kl. 17.00 - 20.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Birgitte, Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Kirstine, Michael, Carsten, 

Stine og Peter

1. Velkomst og godkendelse af referat______________________________________
TID: 5 min 
Referatet godkendt.
Velkommen til Peter Rasmussen, far til børn på 1., 3. og 8. årgang. Folk præsenterede sig. 
Kirsten har lovet at lave en årsberetning - den er på vej.

2. Forretningsorden_____________________________________________________
TID: 10 min.
Baggrund: Gennemgang af forretningsordenen for skolebestyrelsen på Kirkebakkeskolen. 
Se bilag 1

Den nuværende forretningsorden blev justeret enkelte steder.
Formalia for valg til skolebestyrelsen, konstituering m.m. skal skrives ind.
Ordet samarbejde skal indføjes og formulering ændres tilformanden og skolens ledelse 
udarbejder sammen..."
Flenrik udformer en ny forretningsorden med disse tilføjelser.
Desuden talte vi om, at sfo-forældrerådets mødetidspunkter skal med til næste møde.

3. Orientering_____________________________________________________________
TID: 15 min.
Fra skolen: Opstart efter sommerferien, 1. skoledag, samarbejdsaftale med Kirkebakkens 
Børnehave
Fra SFO: Opstart uge 31-32
Fra Forældreforeningen: Info til første skoledag

Flenrik:

Kirkebakken 9 D, 7120 Vejle Øst • Tlf.: 7681 3920 - Fax: 75816898
E-mail: kirkebakkeskolen@vejle.dk ■ EAN-nr: 5798006361458 ■ www.kirkebakkeskolen.dk
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1. skoledag: Feedbacken er, at det er godt, at forældrene bliver på skolen, hvor de er ude 
på et løb, hvor de ser skolen og drøfter forskellige emner. Der bliver etableret mange 
kontakter denne dag.

Kirkebakkens Børnehave: Der har været kontakt til Kirkebakkens leder, og der har været 
fulgt op på, hvornår der må udmeldes grupper/klasser til 0. årgang.

Nærved-ulykke: Der har været en nærved-ulykke på Kirkebakken før tunnellen. Heldigvis 
kom ingen til skade. Forskellige indsatser fra Arkil, Vejle Spildevand og skolen er sat i værk. 
Blandt andet er der en voksen til stede dernede om morgenen.

Græsslåning: Materielgården er kontaktet i ft. græsslåning på boldbanerne i skoletiden.
Der sættes skilte op, når der slås græs, og medarbejderen skal stoppe, hvis der alligevel 
kommer børn på banen.

Skolebestyrelsesvalg: Vi bliver på et tidspunkt spurgt om, hvorvidt vi går indfor 2 eller 4 
års perioder i skolebestyrelsen. Vi vil gerne have ret til selv at bestemme dette, så 
mulighederne er åbne.

Forældremøder: Møderne er i gang. Forskellige tilbagemeldinger på dette fra 
skolebestyrelsen. Vær opmærksom på, at årgangsrådene skal præsenteres og lærerne skal 
kende målene for disse. Kontakt i nf o for hele årgangen bør kunne ses på intra.
Husk at alle lærerne på årgangen skal præsenteres. Det er uhensigtsmæssigt med flere 
møder samme aften. Fidspunktet for møderne skal meldes ud i god tid.

4. Miljøpatruljen____________________________________________________________
TID: 15 min
Baggrund: På elevinitiativ har vi påbegyndt en Miljøgruppe på Kirkebakkeskolen. Vi får et 
oplæg om tankerne bag og visionerne for arbejdet.

Elever fra miljøgruppen (Signe, Lea og Frida fra 6.a.) fortalte om deres projekter assisteret 
af Helle Kiel Rasmussen:
-Indskolingen samler skrald årgangsvis (eleverne er begejstrede).
-Sorteringen af affaldet bliver næste skridt.
-Eleverne får snart en seddel med hjem (en slags kontrakt), hvor man svarer på spørgsmål 
omkring, hvordan man behandler miljøet. Familien svarer samlet, og håbet er, at flere vil 
følge de miljøvenlige råd.



-Der arbejdes på at få "Det grønne flag".
-Der er ca. 40 elever med i Miljøgruppen.
-De andre børn kan kontakte miljøgruppen for at få gode ideer. 
-Miljøgruppen koordinerer affaldskampagnen tilforåret.

5. Nyt fra elevrådet

TID: 15 min
Baggrund: Orientering om elevrådets arbejde (personalets dag lørdag den 5. oktober - 
hvad med fredag den 4. oktober?)

Eleverne ikke valgt endnu - Henrik holder møde med dem, så snart de er valgt.

6. Skolen rundt__________________________________________________
TID: 45 min.
Baggrund: Skolebestyrelsesmedlem kend din skole. Vi ser skolen sammen.

Efter rundgang samler vi op på indtrykkene og spiser sammen.

Vi besøgte på rundturen mellemtrinnet, udskolingen, FabLab samt vores SFO. 
På et senere tidspunkt ses resten af skolen.

Kort drøftelse ift. mulighederne for at åbne FabLab efter skoletid.

7. Årgangsforældreråd og princip 0____________________________________________
TID: 30 min
Baggrund: Inden sommerferien blev der lavet beskrivelse af Årgangsforældrerådene på 
Kirkebakkeskolen og samtidig blev der arbejdet med et princip 0.
Hvordan får vi årgangsforældreråd ind i princip 0?

Udvalget tager princippet for skole- hjemsamarbejdet med til næste gang.
Der var en del kommentarer til begrebet "årgangsforældreråd".
HC: Vi vender det rundt: Årgangen først og herefter klasserne. Vi vil gerne undgå siloer og 
udvikle både de små og de store fællesskaber.
Det er dog vigtigt, at klassen også prioriteres.
Kommunikationen omkring de nye klasseråd er ekstrem vigtigt.



Vi vender tilbage til punktet og evaluerer senere på, hvordan det går med 
årgangsforældrerådene.

8. Årshjul for skolebestyrelsen________________________________________________
TID: 30 min
Baggrund: Vi har forsøgt at sammenfatte ønskerne fra sidste møde til årshjul. Kom gerne 
med kommentarer og forslag.
Se bilag 2.

-SFO tages op (oktober)
-Forældrene og elevrådet inddrages, når der er "tal-ordentlig-kampagne". 
-Skoleovertagelsesdag -her bringes der meget andet i spil/den åbne skole (december) 

Gæsteoptrædener på alle SB-møderne"

9. Evt.
TID: 15 min
- Hvem skal med til Nyborg (Skoleforældre konference) - tilmelding til Kirsten til mødet. 
Kirstine, Kirsten, (Carsten)

- Hvem deltager på forældremøderne i år?
27. aug. kl. 17-19 7. årg.
28. aug. Kl. 17-19 4. årg.
29. aug. Kl. 19-21 1. årg.
3. sep. Kl. 16.30-18.00 0. årg.
3. sep. Kl. 17-19 5. årg.
5. sep. Kl. 16-18 8. årg.
9. sep. Kl. 17-19 6. årg.
10. sep. Kl. 17-19 9. årg.
11. sep. Kl. 19-21 3. årg.

Kirsten: 7. årgangsforældrerådet mødes omkring "Blå mandag

Næste møde 8. oktober

Referent: Jakob Nielsen


