
Referat af møde i skolebestyrelsen mandag d. 2.5.2022 17-19.30 i 
personalerummet Virring Skole 
 

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

1. Aftenklub – besøg fra BB og AR 17.00 

a. Fritidsafdelingen arbejder på at skabe en bedre sammenhæng mellem skoleklub og 

aftenklubben, således at børnene oplever, at der er synergier mellem de to tilbud.  

b. Klubråd = elevråd 

c. Der arbejdes med flere udadvendte aktiviteter for at kunne have flere forskellige 

aktiviteter, samt at blive mere synlig overfor de børn som endnu ikke deltager. 

d. Klubben er velbesøgt, også af unge mennesker fra andre skoler i kommunen. 

e. Der er en god energi blandt eleverne i forhold til de aktiviteter klubben tilbyder 

f. Eleverne er gode til at byde ind med forslag til aktiviteter 

g. 6. klasse er inviteret på besøgsdag den 25. Maj 

h. Eleverne er meget lyststyret, så personalet har en del forberedte aktiviteter, som de kan 

igangsætte på aftenen, alt efter hvad der er stemning for på dagen. 

2. Godkendelse af dagsorden 17.30 
a. Godkendt 

 
3. Meddelelser (O), 17.35 

a. Emneuge 
i. Emneugen var en god oplevelse for børnene, da alt undervisning foregik sammen 

med kontaktlærerne. 
b. Skuespil 6. årgang 

i. Dejligt at se alle fik lov til at have en rolle, og at der ikke var få bærende roller. 
c. Nordea fonden ”Mere udeliv i SFO og klub” 

i. Nordea fonden udbyder 25 mio kr til mere udeliv i SFO og klub. Ledelsen deltager i 
webinar i kommende uge. 

d. Budget 2022 – henvendelse til det politiske udvalg  
i. Karsten sender mailen fra Peter B. Milsgaard til Jeanette 

e. Styrelsesvedtægt 

i. Vi tolker til dette skolebestyrelsesvalg ,at der skal vælges mindst en fra Hylke til 
skolebestyrelsen. Bestyrelsen kunne tænke sig at styrelsesvedtægten ændres 
fremadrettet. 

f. Stordagplejen i Hylke 
i. Forslaget er på dagsorden i B & U men er stadig politisk uafklaret 

 
4. Nyt fra elevrådet (O) 18.00 

a. Elevrådet er i gang med at udarbejde forslag til aktiviteter til skolefesten. 

 

5. Skoleårets planlægning – timefordeling (bilag) 18.10 

a. Information til bestyrelsen om kommende skoleårs timefordelingsplan. 

 

6. Bæredygtighed (D) 18.40 



a. Status på ”gå-bus” 

b. Der skal laves en undersøgelse på Aula vedr. tilslutningen til gå-bus. 

 

7. Skolebusser 18.50 (D), bilag 

a. 16 elever uden for skoledistriktet har svaret at de ikke kan komme i skole 

b. 11 kan ikke komme i kulturskolen 

c. Elever som går på Aarhus Tech eller Learnmark i Horsens har fået forringet deres mulighed 

for at komme i skole. 

d. Flemming har søgt aktindsigt på beslutningen om nedlæggelse af skolebusruter. Det 

høringssvar ledelsen sendte ind, handlede om det uhensigtmæssige i at fjerne afgange midt 

på dagen. Både af hensyn til samarbejdet mellem Hylke og Virring  og i forhold til 

muligheden for at bruge skolebusserne til udflugter.  

 Det fremgik ikke af materialet, at der skulle omlægges ruter på daværende tidspunkt. 

Bestyrelsen fik ikke forelagt høringsmaterialet. 

e. Tusindfryd i Hylke har med de nye bustider ikke mulighed for at komme på tur 

f. Janne søger aktindsigt på vegne af Landsbyordningens bestyrelse 

 

8. Beløb til kost på lejrskoler – ledelsen foreslår, at beløbet sættes op til 100kr. pr døgn (B) 19.10 

a. Beløbet sættes op til 90kr. 

b. Medlemmerne,  som har børn i udskolingen, finder ud af, hvad der forventes, der er af 

aktiviteter i udskolingen, hvor der er forældrebetaling 

 

9. Trivselsmøder 19.15 

a. Intet under punktet. 

 

10. EVT 19.20 

 

11. Punkter til kommende møder 19.25 

a. Princip for forældrebetaling til aktiviteter og lejrskoler 

b. Trivselsmøder 

c. Styrelsesvedtægt 

d. Skolebus 

e. Børnehave Aula udfordringer 

 

 


