
Dagsorden for møde i skolebestyrelsen tirsdag d. 5.10 17-19.30 i Skolens 
personalerum 

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

1. Godkendelse af dagsorden 17.00 
a. Godkendt 
b. Vibeke Kielstrup er ny medarbejderrepræsentant 

 
2. Meddelelser (O), 17.05 

a. Trafik (fælles møde med Borgerforening m.fl. 28.9) 

b. Fælles Bestyrelsesmøde med Bakkehuset 1.12.2021 vedr. Bæredygtighed 

c. Ny teststrategi Corona 

d. Forældrehenvendelse vedrørende musical 

e. Overvågning af p-pladsen - Jeanette undersøger om der er mulighed for at bede politiet 

patruljere ved skolen i weekenderne 

 

3. Nyt fra elevrådet (O) 17.15  

a. Ikke noget at bemærke 

 

4. Logokonkurrence, hvornår og hvordan? (D) 17.30 

a. Konkurrencen sættes i gang med en præmie på 500kr til købmanden i enten Hylke eller 

Virring. Vinder logoet sendes videre til en grafisk virksomhed, som retter det til. 

Skolebestyrelsen udpeger vinderen på bestyrelsesmødet i december. 

 

5. Ny daginstitution Toftegaarden (O) 17.45 

a. Der er opslået 8 stillinger til Toftegaarden.  

b. Der arbejdes på at få bestilt møbler hos vores leverandør. 

c. De første børn til Toftegaarden er skrevet ind i Bakkehuset og flytter med på Toftegaarden 

når den åbner 1.1.22. 

d. Lars bliver leder af både Bakkehuset og Toftegaarden. 

e. Der budgetteres med at ansætte en administrativ medarbejder som varetager begge 

dagtilbud 

f. Kostordningen tænkes varetaget af en privat leverandør 

 

6. Pæd. Weekend 29-30.10 (O) 18.00 

a. Fælles foredrag dannelse: Forstander Simon Aksø 

b. Dagtilbuddene skal derefter arbejde med evalueringskultur 

c. Skole: Hvordan gør vi hinanden gode når vi er mere end én voksen i undervisningen. Når én 

+ én bliver tre 

 

7. Skoletjeneste i Skanderborg Kommune (D) 18.15 

a. Der er en del tilbud til lokalt i kommunen, som skolen kan benytte i undervisningen 



b. Transport til museer mm. Er ofte det som forhindrer lærerne i at arrangere ture ud af 

huset.  

c. Eksempler: Skolen i biografen, sangens dag, sløngeldage, Skanderborg museum 

 

8. Økonomi (O), bilag 18.30  

a. Bestyrelsen er orienteret om Landsbyordningens økonomi 

b. Samlet set regner ledelsen med at landsbyordningen kommer ud af året med et samlet 

merforbrug på 306000kr, hvilket er 400000 mere end ved sidste budgetopfløgning. 

c. Der er ekstraordinære coronaudgifter på 531000kr, som vi ikke har lagt forventning om atvi 

får refunderet. Hvis vi får noget at ekstraudgiften refunderet bliver det samlede resultat 

bedre. 

 

9. Skanderborg Kommunes budget 2022 

a. Der er i 2024/25 afsat 30 mill. til nyt dagtilbud i Virring 

b. Der er afsat penge til udvidelse af Stilling skole med 30 mill. i 23/24 

 

10. Skal vi have digitale møder i Landsbyordningen – og hvilke? (D) 19.00 

a. På 5. årgang han lærerne tilbudt at afholde skole- hjemsamtaler online, med de forældre 

som ønsker den mulighed. 

b. Hvis der opstår situationer hvor det bliver nødvendigt at samle bestyrelsen med kort varsel, 

så kan møderne godt holdes digitalt. 

 

11. EVT 19.20 

a. Intet at bemærke 

 

12. Punkter til kommende møder 19.25 

a. SSP - Mathias 

b. Overgange 

c.  


