
Dagsorden for møde i skolebestyrelsen torsdag d. 9.11.2021 17-19.30 i 

Skolens personalerum 

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

Fraværende: Flemming, Mads 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 17.00 

  

2. Meddelelser (O), 17.05 

 Toftegården 
 Toftegården åbner den 3.1. Der er ansat 10 medarbejder, de første børn er 

visiteret til Toftegården 

 Nyt fra Ungdomsklubben 
 Der er ca 50 unge mennesker i gennemsnit de dage hvor klubben er åben. 

Der er også unge mennesker fra Solbjerg som kommer i klubben. Der er 

kommet nye budgetter til klubberne. Karsten går i Dialog med Mona fra 

Stilling skole om ny fordeling af økonomien i det kommende budgetår. 

 Corona 

 Orientering om den aktuelle coronasituation. Pt 65 børn er smittet i skolen 7 

børn i Bakkehuset. Smitten er primært hos de yngste børn på trin 1.Skolen 

har iværksat retningslinjerne fra foråret, men opdeling i grupper mm. På 

baggrund af den nuværende situation har ledelsen sammen med personalet 

valgt at udskyde skolefesten til uge 6. Region Midtjylland åbner kviktest 

center i Pusterummets lokaler ved hallen. Flere elever har oplevet at 

personalet har haft mundbind på. Dette skyldes at de visirer som de egentligt 

skulle bruge ikke er kommet. Ledelsen regner med at de kommer snarest 
 Multibanen er åbnet og indvies snarest 

 Skolen arbejder med arbejdspladsvurdering 

 Manglende varmt vand i omklædningsrummene. Skolen har fået en henvendelse fra 

borgmesteren vedr vandet. Skolen har arbejdet på det igennem længere tid, sammen 

med kommuneingeniørerne. Det har ikke været muligt for håndværkerne at løse 

problemet, men skolen arbejder stadig på at få det løst. 

 
 

3. Nyt fra elevrådet (O) 17.30 

 Eleverne har arbejdet med de aktiviteter som de skal lave i forbindelse med skolefesten 

 

4. Status på AKT-indsats 17.45 

 Under corona havde akt-huset 38 elever tilknyttet. Pt er der 19 tilknyttet. Meget forskellig 

tilknytning for eleverne. Nogle elever har en enkelt lektion om ugen og andre har 4-5 

lektioner i huset om ugen. 

 Der foreslås at der udarbejdes skriftlig information som forældrene kan orientere sig i 

forhold til akt-husets funktion i skolen. 

 Arbejdsgangen er at kontaktlæreren sammen med akt-huset udarbejder en handleplan for 

eleven.  

 Ledelsen har orienteret om hvordan der arbejdes i skolen med elevsager hvor der er 

eksterne fagfolk involveret. 



 I de meget arbejdskrævende  elevsager med mange involverede oplever skolen til tider at 

skolen ender som tovholder hvor det kunne være hensigtsmæssigt at det er andre 

instanser som er bolden.  

 

5. Kontrakt 2022 (O) 18.00 

 Skanderborg bevæger sig mod mere central styring på baggrund væksten i kommunen. 

Kontraktholderne skal derfor udarbejde mål for hvordan de vil arbejde med: 

1. Sygefravær  

2. Ledelsesgrundlag 

3. Ledelsesspændet 

4. Egne indsatser som er i tråd med hvad vi på skolen allerede arbejder med. 

 

6. Pæd. Weekend 29-30.10/opfølgning på forældreovertagelsesdag (O) 18.15 

 Foredrag om dannelse med Simon Aksø fra Tebstrup højskole.  

 Dagtilbuddene arbejdede med “evalueringskultur”. Der var oplæg fra konsulenter fra VIA 

University collage. Derefter var der mulighed for at arbejde med egen praksis. 

 Skolen arbejdede med “deltagelses muligheder for alle” Først var der oplæg, hvorefter der 

var lagt op til dialog i grupper. Der var for meget på programmet, og lærerne oplevede ikke 

de havde tid til at fordybe sig i den medbragte case. 

 Lørdag var der en hyggeligt fælles aktivitet hvor alle fik mulighed for at få frisk luft. 

 Forældrene i nogle klasser var på trods af at det var meldt ud i foråret overrasket over at 

dagen lå i efteråret og ikke i foråret som den plejer. Derfor var det lidt vanskeligt at få 

forældre til at påtage sig opgaven. 

 Bestyrelsen vil gerne hvis dagen fremadrettet ligger i foråret. Fra skolens side ligger en 

pædagogiskdag bedst i det tidlige efterår, så der er mulighed for at arbejde videre med det 

som den pædagogiske dag har budt på. 

 Der efterspørges mere tydelighed i forhold til den økonomi som skolen stiller til rådighed til 

overtagelsesdagen. 

 Bestyrelsen vil opfordre til at der samles et inspirationskatalog med aktiviteter 

 

7. UngeProfilUndersøgelse – opfølgning (D) 18.30 bilag 

 Jesper gennemgår ungeprofilundersøgelsen 

 På baggrund af undersøgelsen har skolen besluttet at “alkoholdning” flyttes fra efteråret i 

8. klasse til forår/sommer 7. kl, for at modvirke tidlig alkoholstart. (måske allerede inden 

konfirmationen i maj) 

 I forening med skolebestyrelsen arbejder ledelsen videre med undersøgelsen. Herunder et 

særligt fokus på miljøet omkring aftenklubben. 

 

8. Referater fra bestyrelsesmøderne (D) 19.00 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/referat-fra-skolebestyrelsesm%C3%B8der 

Bestyrelsen er gjort opmærksom på at referaterne skal være mere fyldestgørende. 

 

9. EVT 19.20 

 Opfølgning på møde om bæredygtighed for alle bestyrelser i børn og unge. Karsten sender 

materialerne videre til bestyrelsen. Der afholdes en workshop for Bakkehuset- og 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/referat-fra-skolebestyrelsesm%C3%B8der


skolebestyrelsen hvor der arbejdes videre med de pointer som deltagerne i mødet 

arbejdede med 

 Der er indkommet to logoer til logokonkrrencen. Karsten skriver til personlet og opfordre 

dem til at arbejde med logo forslag i den aktuelle corona tid. 

 

10. Punkter til kommende møder 19.25 

-Overgange i Landsbyordningen 

Budget 2022 herunder klubben 

Kontrakt 

Aftenklub 

3i1 


