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Torsdag den 5. december kl. 17.00-19.00 

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Birgitte, Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Kirstine, Michael, Carsten, Stine, Peter, 
Hjalte og Patrick.

Fraværende: Hjalte, Patrick, Michael

1. Velkomst og godkendelse af referat

TID: 5 min

Godkendelse af referat.

Referatet godkendt

2. Orientering fra elevrådet

TID: 15 min.

Elevrådet fortæller om det, der optager eller har optaget dem siden sidst.

Elevrådet ikke repræsenteret på mødet.

3. Talentudvikling på Kirkebakkeskolen

^TID: 25 min-

Baggrund: Skolebestyrelsen vil gerne følge og støtte op om udviklingen af arbejdet med skolens 
overordnede indsats 'Her udvikler vi talent sammen'.

Anders Daugård og Hooman Aznavy har et særligt fokus i år, hvor de samler gode erfaringer på 
Talent-området. I deres oplæg vil de gennemgå foreløbige og kommende indsatser på området.

Hooman og Anders fortalte om deres forskellige forløb, der er blevet tilbudt "højtflyvende" 
elever. Iførste omgang er det de lidt større elever, der har været tilbud til, med tanken er, at det 
skal sprede sig nedad til indskolingen også.
Der samarbejdes bl.a. med andre vejleskoler inden for talentnetværket, lokale 
ungdomsuddannelser og Sorø Science Akademi. Der har ligeledes væres elever afsted til 
aftenarrangementer omhandlende 2. Verdenskrig, Den kolde Krig samt en Novelleaften med 
forfatteren Ulrik Gras.

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


4. Budgetopfølgning / økonomi

TID: 10 min.

Baggrund: Gennemgang af budgettet pr. november 2019 

Se bilag 1

Henrik gennemgik budget Vi regner med at overføre et ganske lille overskud.

Vi har færre elever næste skoleår, så vi er udfordret på økonomien. Vores mål er at fastholde 
kvaliteten. Det er endnu usikkert, om der skal ske personalereduktion kommende år. Året efter er 
vi tilbage til bedre elevoptag (børnene er i daginstitutionerne).

5. Blå Mandag

TID: 10 min

Baggrund: Efter afstemning blandt forældrene på 7. årgang er det vedtaget at 
Årgangsforældrerådet arrangerer Blå mandag for hele årgangen. Med baggrund i de 
inkluderende fællesskaber og det at skolen stiller dagen til rådighed, vil skolen fremover i god 
tid i dialog med kommende konfirmandforældre, så der ikke er tvivl om, at dette er en dag for 
årgangen arrangeret af årgangsforældrerådet. Skolebestyrelsen skal diskutere, hvor vi står

Kirsten: Beskrivelse af processen samt status og spørgsmål hertil. Vi er der, hvor 
årgangsforældrerådene arrangerer turen.
Stine og Kirsten kommer med udkast til princip for Blå Mandag, som diskuteres på næste møde.

6. Orientering fra Skolen

TID: 10 min 

Fra skolen:
Prototype-perioden, info møde for kommende 0. årgang, kantine priser 

-Prototypeperioden er ved at blive planlagt.

-Kantinen har et underskud på godt 250.000 kr. Priserne sættes op fra 20 til 25 kr. pr. dagens 
måltidsret.

-Det kommende år er der færre børn til 0. årgang end normalt. Vi afholder derfor 2 infomøder i 
dette skoleår. Det ser ud til, at vi får to 0. klasser næste skoleår.



Fra SFO:
Konstituerende møde (Michael), kommende møder - hvem har børn i SFO og vil være vores 
repræsentant i Forældrerådet?

Claus, der er medlem af SFO-forældrerådet, fortalte om deres arbejde. Forholdene for klubben er 
i fokus. En del inventar/udstyr bliver ødelagt, og lokalerne er i dårlig forfatning. SFO- 
forældrerådet ønsker en dialog om midler til at gøre klubben bedre. For øjeblikket der givet 
dispensation til at benytte lokalerne. Overslag fra firma til forbedringsløsning: 20.000 kr. pr. rum. 
Claus giver oplægget videre til Henrik.

Der kan evt. tænkes i fondssøgning. SFO-forældrerådet må gerne selv tænke i løsninger/midler. 

Repræsentant i SFO-forældrerådet bliver Kirstine.

Skolestien:

Der skal bygges på Haahr-grunden. Henrik og Kirsten er i kontakt med Bredballe Strand 
Beboerforening, og der er skrevet høringssvar. Vi er meget opmærksomme på, at børnene skal 
have en tryg og sikker skolesti - også under byggeriet. Kirsten har skrevet til Gerda Jørgensen fra 
teknisk udvalg.

Kirsten og Henrik har desuden møde med Vejle Spildevand, da 2. tunnel skal lukkes i en periode. 

Lokalrådet vil gerne have et større samarbejde med skolen (har kontaktet Kirsten)

Fra Forældreforeningen:

Der er netop afholdt julebal.
Der er tilfredshed og fortrøstningsfulde mellemmer i Forældreforeningen. God aften med et pænt 
overskud. Der var i år dog en udfordring ift. sponsorgaver.

Forslag om at lave en fysisk indbydelse sammen med Aula. Evt. skrive en besked i Aula i stedet 
for et opslag. Der tænkes på at involvere 9. årgang, så man ser dem i deres fine galladress på 
trappen.

7. Nyt fra Skole og Forældre

TID: 5 min



Kort referat af Skole og Forældres Landsmøde i Nyborg v/Stine, Carsten og Kirsten 
Skolebestyrelsesseminar lørdag 21/3 i Middelfart - Brug af data i skolen. Skal vi med?

-Pernille Rosenkrantz-Theil kom med nogle gode pointer om uddannelse som fællesskab. Fra 
individ til fællesskab. Børn går i skole for samfundets skyld m.m.

-Mange tanker om inklusion, hvor specialområdet og almenområdet skal spille meget sammen. 

-Der tænkes i afskaffelse af de nationale tests i de mindste klasser.

-Digitaliseringen er et problem for bl.a. de ressourcesvage forældre.

8. Evt.

TID: 5 min

-Har nogen lyst til at deltage i et møde angående overgangsstrategien mellem grundskole og 
ungdomsuddannelser den 14/1 kl. 16.30-18.00 på Campus Vejle?

-Kirsten holder kaffemøde med formændene fra Hældagerskolen, Bredballe Privatskole og 
Engum Skole.

Næste møde 29. januar 17.00-20.00

TID: 35 min
Julefrokost i skolebestyrelsen


