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SKOLEBESTYRELSESMØDE nr. 13 

Tirsdag den 3. marts kl. 17.00 - 20.00 

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

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

Fraværende: Carsten, Birgitte

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.

-Markedsdagen skal snart planlægges (gerne i kantinen igen).

-Elevrådsmøde afholdes i næste uge.

-Der skal snart sættes bestilling i gang omkring hoodies. Også andet tøj kan indtænkes.

3. FAB LAB på Kirkebakkeskolen
( TID: 45 min

Baggrund: Skolebestyrelsen vil gerne følge og støtte op om udviklingen af arbejdet med skolens 
FAB LAB og arbejdet med Talentudvikling på Kirkebakkeskolen.

I

Kia Skovbo Ehlers (afd. leder på mellemtrinnet og FABLAB pioner) fortæller os om tankerne bag 
FAB LAB og visionerne for fremtiden.

Kia viste vores FabLab frem, og skolebestyrelsen deltog i en "Marshmellow-Challence", hvor man 
med spaghetti samt få andre remedier skulle bygge det højeste tårn. Der blev også fortalt om 
designcirklen og de 21. århundredes kompetencer samt stillet spørgsmål hertil.
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i 4. Mellemformer på Kirkebakkeskolen (Spisning)

TID: 30 min.

Baggrund: Vejle Kommune har fokus på inklusionsområdet, da der overordnet set bruges mange 
penge på de få elever i Vejle Kommune, idet rigtig mange elever visiteres til specialskoler. Oplæg 
ved Henrik om baggrunden og hvad vi i den kommende tid skal arbejde med på 
Kirkebakkeskolen. Mellemform er pædagogisk indsats på skolen, som ligger mellem fleksible 

j holddannelser og visitation til specialskole.

Henrik fortalte om begrebet mellemformer. Der skal på skolen arbejdes med, hvordan 
mellemformerne kan udvikles på skolen fremover. Kan vi lave miljøer, hvor de elever vi har, får et 
endnu bedre tilbud, og resurserne bruges på de mange? Vi har haft temaet i udviklingsrådet, og 
herefter skal AKT-iærerne inddrages.

Vi skal stadig visitere de børn, der har behov for det. Vi skal også lave mellemformer for de 
elever, vi allerede har på skolen.

Temaer kunne være:

- Børn og unge med angst/skolevægring.

-Udfordrede børn i indskolingen, der har svært ved at følge den almindelige undervisning.

5. Timefordelingsplanen 2020-2021

TID: 10 min

Baggrund: Gennemgang og godkendelse af timefordelingsplanen for kommende år.

Se Bilag 1: Timefordelingsplan (sendes inden mødet)

Beslutning:
Timefordelingsplanen blev kort gennemgået og godkendt. Spørgsmål til fordybelsestimerne på 4. 
årgang ift., hvad indholdet bruges til. Dette undersøges til næste møde.

6. Orientering fra Skolen

TID: 15 min 

Fra skolen:
Helle Hein - oplæg om Arketyper på arbejde 10. marts.



-Alt pædagogisk personale hører oplægget sammen med Hældagerskolen og Novaskolen. Man 
spisersamt arbejder reflekterende sammen efterfølgende. Skolebestyrelsen er velkommen til at 
deltage.

Fra SFO Forældreråd: Næste møde er torsdag den 5. marts.

Fra Forældreforeningen:
Evaluering af Fastelavnsfester:

Gode fastelavsfester med dejlig energi, og god plads til at hygge for både børn og voksne. Kun få 
justeringer fremadrettet. Godt at de store elever hjælper til.

7. Rundtur på skolen

TID: 35min

Baggrund: Ved sidste møde var der et ønske om, at vi så resten af skolen sammen,

Rundturen udsat.

8. Kvalitetsrapport på Kirkebakkeskolen

TID: 20 min

Baggrund: Vi skal sammen kigge på Kirkebakkeskolens tal for 2018/2019. Hvad springer i øjnene, 
hvor præsterer vi godt, hvor kunne vi ønske forbedringer? Vi kigger på tallene og laver fælles 
opsamling.

Vejledning træk Data Kvalitetsrapport
Brug Google Chrome som browser - Undervisningsministeriets Datawarehouse 

Klip følgende link ind: https://uddannelsesstatistik.dk/Paees/main.aspx

Henrik gennemgik tal fra Datavarehuset.
Vi gennemgår hvert år denne kvalitetsrapport og laver handlinger herefter. Kirkebakkeskolen 
præsterer som forventet. Vi har på skolen ekstra fokus på skriftlighed, der er et indsatsområde 
dette og de kommende skoleår, da data viser, at vi kan løfte os her.
Vi analyserer og handler løbende på data fra bl.a. Elevexitmåling, Trivselsundersøgelsen, 
Medarbejdertilf redshed og Forældretilf redshed.

i9. Evt.

https://uddannelsesstatistik.dk/Paees/main.aspx


TID: 5 min 

Intet at berette.

Referent: Jakob Nielsen


