
Dagsorden for møde i skolebestyrelsen tirsdag d. 1.2.2022 17-19.30 på 
teams 

Punkter til orientering (O), debat(D), høring (H) eller beslutning (B)   
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 17.00 

 Godkendt 
  

2. Meddelelser (O), 17.05 

 Toftegården 
o De første børn er startet på Toftegården 12 børn pt (9 vuggestue og 3 

børnehavebørn) 
o Der mangler stadig færdiggørelse af bla. Udearealer 

 Corona 
o Der er meget personale væk med corona både i dagtilbud og i skolen, hvilke gør det 

vanskeligt at få dækkes alle timer ind i løbet af dagen 
o Det er mest de ældste elever som er ramt af corona. 
o Vi håber at når vi kommer på den anden side af vinterferien, at der så er mere 

normale tider. 

 Aftenklub 
o Kontraktholderne i Virring og Stilling kan ikke blive enige om hvordan økonomien 

skal deles for driften af klubben. Skolechef indkalder parterne til møde 
o  

 Tilbagemelding på onlineundervisning i Hylke 
o Der arbejdes på nye metoder hvis der kommer en ny nedlukning med 

onlineundervisning. 
 

3. Nyt fra elevrådet (O) 17.15 

 Der er ikke afholdt elevrådsmøde siden november. Der skulle have været afholdt møde dd. 

Med det blev aflyst pga. corona frafald. 

 Elevrådet opfordres til at drøfte idéer til brug for forældreovertagelsesdagen.. 

 

4. Skolefest 17.25 

 Det er blevet aftalt med 6. årgang at der vises skolekomedie for egne forældre onsdag d. 

20.4 og for resten af skolen (kun elever) torsdag den 21.4 i skoletiden. 

 Pt mener ledelsen at det er for meget at bruge en uge på at lave skolefest. Derfor arbejdes 

der med at lave en fest i forbindelse med sommerfesten, hvor 5. og 8. årgang evt kunne 

lave aktiviteter så de kunne tjene penge til lejrskole 

 9. Årgang skal have mulighed for at have en gallaaften. Forældrene vil meget gerne hjælpe 

til 

 Elevrådet og personalet skal drøfte hvordan skolefesten fremadrettet kunne tænkes 

arrangeret og afholdt. 

 

5. Bæredygtighed (D) 17.40 

 status på ”gå-bus” 

1. Gå bussen skal ikke kompliceres for meget, så det bliver en stopklods for tilmelding 

og succes 



2. Det skal laves en undersøgelse på Aula om der er interesse for gå bussen inden der 

arbejdes videre 

3. På baggrund af undersøgelses og tilmeldingen laves der ruter 

4. ”Betaling” til ”gåbus” chaufførerne. Evt. Tivoli Friheden. 

 

6. Økonomi: Regnskab 2021 og Budget 2022 (b) 17.50 

 Regnskabet for 2021 viser et overskud på 346000kr for Landsbyordningen 

 Budgettet for 2022 viser et samlet underskud for Virring og Hylke skole samt sfo’er og 

Tusindfryd på 1556000kr. Dette skyldes bla. Landsbyordningen bliver ramt af den nye 

tildelingsmodel, færre elever i skolen og børn i Tusindfryd samt bortfald af grundtildeling til 

Hylke skole. 

 Ledelsen vil italesætte udfordringen med fagsekretariatet. 

 

7. Forårets trivselsmøder 18.50 (D), bilag 18.15 

 Talepapir: Der kunne startes med at bede forældrene om give en tilbagemelding på om de 

har arbejdet med de ting bestyrelsen havde med på trivselsmøderne sidste år. 

 Har alle årgange haft besøg af en repræsentant for skole? Jesper undersøger på trin 2 om 

alle har haft besøg 

 Besøget skal også bruges som reklame for skolebestyrelsesvalget i april måned 

 Bestyrelsesmedlemmerne deltager efter den plan som er sendt ud. 

 

8. Idekatalog til forældreovertagelse (D), bilag 18.45 

 Ifm. Kommunikation til forældrene skal praktiske forhold som f.eks. adgang til busbilletter, 

eftermiddagspasning og rådighed over skolen nævnes. 

 Idekatalog revideres  

 

9. Skolebestyrelsesvalg og årsberetning (D), bilag 19.10 

 I forbindelse med forældrebesøget torsdag i temaugen afholdes årsmødet og 

skolebestyrelsesvalget. Der er tre pladser i bestyrelsen på valg. 7. april 

 

10. EVT 19.20 

 

11. Punkter til kommende møder 19.25 

 Overgange i Landsbyordningen 

 Input til årsberetning 

 Forslag til budget 2023 på kommunalt plan  

 Budget 2022 

 Gå bus 

 

 

 


