
Referat af  møde i skolebestyrelsen mandag d. 29.8.2022 17-19.30 i 
personalerummet Virring Skole 
 

Punkter til orientering (O), debat(D), høring (H) eller beslutning (B)   
Fraværende: Isabella (elevrådet), Lone (kommer seneren) 
 
 
 

1. Velkommen til den nye bestyrelse ved formanden 17.00 
a. Skolebestyrelsen arbejder for det, som har betydning ror landsbyordningen samlet set. 

Bestyrelsesmedlemmerne arbejder for hele landsbyordningen. Man repræsenterer ikke en 
særlig gruppe ex. Trin 1, trin 2, Hylke ect. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 17.10 
 

3. Meddelelser (O), 17.15 
a. Økonomi opfølgning på henvendelse (bilag: referat af møde med Fagsekretariat) 

i. Der rejses en politisk sag vedr. økonomien i Børne- og Undervisningsudvalget i 
løbet af efteråret. 

b. Styrelsesvedtægt 
i. Ledelsen afventer rettelse af styrelsesvedtægten fra rådhuset. Vi har ønsket en 

præcisering i forhold til, om Hylke altid skal have valgt en hvert andet år – eller blot 
sikres repræsentation hele tiden 

c. Meddelelsesbog 
i. Elevplanen bliver erstattet af en digital meddelsesbog som skal indeholde 

beskrivelser omkring fagene dansk og matematik. I udskolingen skal der ligeledes 
være beskrivelser vedr. elevens uddannelsesvalg. 

d. Nationale test 
i. Fremadrettet kun i dansk og matematik. Ikke længere adaptive tests. Nu får alle 

eleverne de samme tests. Der forventes helt nye typer test  i 2026-27 
e. 50 års jubilæum i Ungdomsklubben 

i. Bent er ved arrangere 50 års fest for elever og ”gamle” elever 
f. Adgangsforhold til skolen fra Kejlstrupparken 

i. Der arbejdes på at få lukket for tilkørslen ind til skolen fra Virringvej ved 
Kejlstrupparken. 

g. Sikkerhed på legepladsen 
i. Vi har siden sommerferien haft to uheld, hvor elever er faldet ned fra træer. Vi har 

haft legepladsinspektør på besøg, og der er ikke noget i vejen med legepladsen 
eller de træer eleverne er kravlet op i. Træerne er stammet op i to meters højde, 
og er derfor ikke betegnet som et legeredskab. 

h. Tømning af skraldespande ved multihuset 
i. Hundekrog ved hovedindgangen til multihuset. Børnene er lidt utrygge ved at det er lige 

ved døren. 
 

4. Nyt fra elevrådet (O) 17.25 
a. Elevrådet har afholdt et elevrådsmøde 

i. Mange stikkontakter på trin 2 er gamle EDB-stik. Elevrådet vil gerne at disse laves 
om til nye stik, så de kan bruges af eleverne 

ii. Elevrådet opfordres til selv at lave en fordeling af tider på multibanerne. 



 
5. Skolebus opfølgning på henvendelse (D, B) 17.30 

a. Ruteændringerne på busserne har ikke været i høring. Pernille er i gang med at klage over 

beslutningen på vegne af landsbyrådet i Hylke. vi har drøftet muligheden for at klage som 
skolebestyrelse, og at vi afventer mødeindkaldelse om emnet. Det opleves at der gøres 
forskel på at gå i skole i byen og på landet. Pernille holder Jeanette orienteret. Bestyrelsen 
beder både forældre og personale i landsbyordningen om at henvende sig hvis de har 
eksempler på uhensigtsmæssigheder i busdriften. Eksempler sendes til Pernille og Jeanette. 

Jeannette rykker for at få holdt mødet. 
 

6. Vuggestuepladser Tusindfryd 17.45 (D) 

a. Forslaget om stordagpleje i Hylke skal genbehandles i børne- og undervisningsudvalget, 
da der er kommet indvendinger til økonomioverslaget. I Hylke oplever de at forældre 
bliver nødt til at få deres børn passet i fx Tebstrup. Skolebestyrelsen laver indstilling til 
børne- og undervisningsudvalget om, at der også bør laves beregninger til forslaget om 
vuggestuepladser i Tusindfryd, så der kan træffes beslutning på oplyst grundlag."Karsten 
laver et udkast til en skrivelse fra bestyrelsen 

b.  
7. Handleplan på baggrund af tilsyn i Tusindfryd (B), (bilag) 18.20 

a. Temaerne var Børnefællesskaber og inklusion; og sprog og kommunikation. Tilsynet fandt 

at Tusindfryd har en høj kvalitet på de valgte parametre.  

b. Rapporten har givet anledning til en handleplan med temaet evalueringskultur, som 

personalet arbejder videre med på den pædagogiske dag den 16.9. 

c. Ledelsen har valgt dialogværktøjet Hjerne og Hjertet som værktøj til arbejdet med 

evalueringskulturen. Værktøjet bruges i et samspil mellem dagtilbud og hjemmet.  

d. Det er vigtigt at der ikke går tid fra børnene, når der skal arbejdes med systemet. 

e. Enkelte i bestyrelsen udtrykker bekymring over, at den systematiske evaluering sætter 

systemet over barnet. 

f. Bestyrelsen kan ikke bedømme om Hjernen og hjertet er et brugbart værktøj, før 

personalet har haft det i hænderne og bestyrelsen har været præsenteret for det.  Flere i 

bestyrelsen påpeger, at tilsynet ikke giver anledning til øget behov for evaluering. 

g. Punktet tages derfor op igen senere. Bestyrelsen ønsker, at der indhentes udtalelser fra 

det pædagogiske personale om brugen af værktøjet 

 

8. EVT 18.50 

a. En forælder har henvendt sig vedr. forældreovertagelsesdag. Overtagelsesdagen drøftes på 

senere bestyrelsesmøde. 

b. Lys og aflåsning i cykelkælderen. Lyset tænder først når man er inde i kælderen. Hvornår 

aflåses kælderen? Skoleledelsen undersøger og følger op. 

 

9. Punkter til kommende møder 19.00 

a. Principper for kommunikation mellem skole og hjem 

b. Trivselsmøder 2022-23 

c. Trivselsmåling 

d. Principper for overgang fra trin 1 (årgangsundervisning) til trin 2 (co-teaching) 

e. Lektiepolitik 



f. Forventninger til forældreinvolvering - årshjul 

g. Mobilprincipper 

h. Hjernen og hjertet 

i. Cykelkælder 

j. Holddannelse §44 

k. Gåbus (næste møde) 

 

 

10. Orientering om konkret sag vedrørende klassedannelse på 6. årgang (O) (bilag) 19.10 

a. Bestyrelsen drøfter hvordan sagen skal behandles og hvilke hovedpunkter, der skal drøftes.  

b. Bestyrelsen skal på baggrund heraf drøfte principper for kommunikation mellem skole og 

hjem og principper for klassedannelse/holddannelse. 

c. Bestyrelsen vil gerne have at ledelsen kommer med en tilbagemelding på, hvordan 

elevernes trivsel har det og trivsel i personalegruppen. Hvordan vil skoleledelsen sikre at 

der fortsat er et godt samarbejde mellem skole og hjem. 

d. Skolebestyrelsen sender et brev til forældrene på 6. årgang. 

 

 

 


