
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 17.09.2019 
 
Dato: 17.09.2019 
Tidspunkt: 18.00 – 21.00 
Sted: mødelokale Prisme 
Mødeleder: Mads Skatka 
Referent: Hans Nyholm 
 
 

Deltagere forældre: Rasmus B. Johnsen, formand (RBJ) * Mads Skatka, 
næstformand (MSK) * Tanja Christensen, næstformand (TC) * Martin Schleef 
(MASC) * Michael Schrader (MISC) * Kasper Løgstrup (KL) * Rikke Dueholm 
(RD) 
 
Deltagere medarbejdere: Jette Have (UBK) * Morten Henriksen (MH) 
 
Deltagere elever:  Benjamin Smidemann 
 
Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU) * Hans Nyholm, 
viceskoleleder (HN) 

 
Gæster: I/A 
 
Fraværende: TC, JH, MASC 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-

ret tid 
til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion 
på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. dead-
line. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. 
MSK 

Velkomst, præsentation 
og godkendelse af dags-
orden (B) 
 

5 Nærværende dagsorden godkendt. Der er ikke ændrin-
ger til dagsordenen i forhold til tidligere udmeldt.  

I/A 

2. 
RBJ 

Evaluering af bestyrel-
sessamarbejde og juste-
ring af forretningsorden. 
Proces som beskrevet i 
medsendte 2b. (DB) 
 
Medsendt materiale: 
• 2a Forretningsorden 

med kommentarer 

• 2b Plan for evalue-
ring af bestyrelses-
samarbejde 

60 Runde blandt bestyrelsesmedlemmer omkring det første 
års arbejde og mulige tilretninger i forretningsorden. 
 

• Der kan spares tid ved mere skriftlig informa-
tion. Info tager uforholdsmæssigt meget tid. 

• Formandskabet fungerer godt. Der bliver lagt 
mange kræfter. 

• Der er en god ånd i bestyrelsesarbejdet. En 
god tilgang til vores skole. 

• Det har været ambitiøst og professionelt. Må-
ske ”for ambitiøse” – Vi kan ikke nå det hele. 

• Der er mange forskellige perspektiver i besty-
relsen. 

• Vi bør inddrage skolens organer, for at skabe 
nærmere forbindelse til elven. 
 

BU tilkendegiver, at han godt vil arbejde på mere skrift-
lig information. 
 
Formanden har udarbejdet forslag til debat omkring ret-
telser i forretningsordenen. 
 
Der bliver stillet forslag omkring at tematisere møderne. 
Et overordnet emne. Det kan også være hver andet el-
ler tredje møde.  
 
Der bliver stillet forslag omkring at afholde møderne 
forskellige steder på skolen og således gøre kendskabet 
til skolen større. 
 
Det er en del af bestyrelsens arbejde at føre tilsyn med 
skolens forhold. F.eks. kvalitetsrapport, trivselsmåling, 
TOPI. Ligeledes kommer der høringssvar ad hoc. 
Det kræver, at der er plads på møderne til dette. Vi kan 
altså ikke kun tematisere.  
 
Forslag: Kan vi på foregående møde kvalificere spørgs-
mål til næste mødes tema? Når GDJ f.eks. er på om-
kring SFO.  
 
Kommunikationsudvalget kommer med et oplæg til æn-
dring af mødets form. 
 

I/A 



  

 
 

Formanden har mandat til at behandle høringssvar, her-
under vurdere relevans for involvering af den samlede 
bestyrelse. Endvidere kan formanden uddelegere hø-
ringssvar til andre bestyrelsesmedlemmer.  
 
Arbejdet med principper skal have en anden form. For-
manden har brug for, at den resterende bestyrelse by-
der ind på processer omkring udarbejdelse af princip-
per. 
 
Forslag: Kan vi få personalet med på banen omkring 
udarbejdelse af principper.  
 
Beslutning: Bestyrelsen laver i samarbejde med ledel-
sen en prioritering af principarbejdet. Vi vælger 2 prin-
cipper til det næste års arbejde. I samarbejde med le-
delsen laves en proces, som involverer medarbejdere 
og sikrer, at princippet lever i organisationen. 
 
Vi har principper, som er under udarbejdelse. De skal 
parkeres. 
 
Kasper, Tanja og Martin fortsætter i udvalget og laver 
overblik samt forslag til prioritering og færdiggørelse af 
principper i proces til næste møde. 
 
Kontaktforældre – skal vi fortsat benytte os af den ord-

ning. De reagerer ikke nødvendigvis, når de bliver ad-
spurgt. 
 
Beslutning: Kontaktforælder ordningen nedlægges. I 
stedet kontakter vi forældrerådet eller samtlige foræl-
dre. Kommunikationsudvalget orienterer forældrene 
herom. 
 
Forslag om anvendelse af Skolebestyrelsens arkiv på 
Intra til arkivering af bilag mv. Vi afventer, hvordan 
Aula fungerer, inden vi beslutter hvordan vi behandler 
referater og bilag fremover.  
 
Dagsorden og referat vil nu kun blive kommunikeret in-
ternt i bestyrelsen via skoleintra. 
   
 
 

3. 
BU/R

BJ 

Udestående emner fra 
tidligere bestyrelsesmø-
der (ODB) 
 
A. A-klasser, Egeskov-

skolen og det politi-
ske miljø (OD) 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

10 Der er gennem aviserne fremkommet nye oplysninger 
omkring opstart af A-klasser på Egeskov.  
Opstart er nu først primo 2020 og tilbuddet skal alene 
kunne indeholde 25 elever.  
Bestyrelsen var af den forståelse, at der skulle være 
plads til 40 børn, og at det skulle starte op fra uge 43. 
 
BU og RBJ vil afholde et møde med skolechefen omkring 
konkret plan, således Vestervang Skole kan planlægge 
en ordentlig proces for a-klasserne og medarbejderne. 
 
Bestyrelsen er bekymrede for at skulle etablere ”almen-
klasser forberedt til børn med ASF” allerede fra skole-
året 2020/21 henset til, at der er indskrivning til nye 0-
klasser om 3 måneder. Processen med involvering og 
dialog med såvel skole og forældre må ikke undervur-
deres i forhold til at få succes med ordningen – besty-
relsen vil gerne sikre en ordentlig proces. Forholdet for-
ventes drøftet med skolechefen.  

 

I/A 

4. 
BU/ 
HN 

Status på udvikling i 
skolens afdelinger (O) 
 

10 Mellemtrinnet er blevet inspirerede af elevstyrede sam-
taler. Der er holdt et oplæg fra Overlund Skole, og vi 
prøver at tilpasse det til VV. Bestyrelsen ønsker, at blive 
involveret i processen. 
 
Vi har startet en proces omkring lektier på VV. 

I/A 



  

 
 

 
Vi er i fuld sving med ny hjemmeside. 
 
AULA – hvad sker der? IT siger, at det kører fra uge 43. 
Bestyrelsen foreslår en proces omkring hvordan AULA 
skal bruges, således der sikres en ensartet brug heraf 
på tværs af alle afdelinger og årgange. 
 
Der kommer studerende på skolen fra næste uge. 
 
Fra skolechefen skal vi gøre opmærksom på, at der er 
røgfri arbejdsdag for både børn og voksne. 
 
 
 

5. 
BU 

Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD) 
A. Opfølgning fra for-

ældremøder (D) 

 

15 Ingen kommentarer fra forældremøder omkring besty-
relsen. 
Refleksion fra ledelsen omkring formen på mødet på 
mellemtrinnet. Der skal arbejdes på at alle primære læ-

rere kan deltage på egne klasser. 
 
Blandt personalet er der i A-klasser bekymring for kon-
sekvensen af elevnedgangen. Jf. pkt. 3A søges der af-
klaringer hos skolechefen.  
 

I/A 

6. 
BU 

Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD) 
A. Skolens samværs-

værdier (OD) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

30 Se tidligere udsendt, som nu har været i proces sam-
men med RD. 
 
Der er en del for personale og en del for forældre. 
 
Input fra bestyrelsen: 
 

- Det er et godt stykke papir! Men det er ensi-
digt – Hvad kan forældre forvente af skolen? 

- Kan vi holde værdidelen på en side? 
- Hvordan er det at være ansat på VV? 
- Hvordan kommer det ud at leve i klasserne? 
- Det kan være godt at inddrage PFU. 
- Kan det laves som model i stedet for prosa? Så 

kunne man visualisere værdierne i treenighe-
den personale, elever og forældre. 

 
Konklusion: 
Det er et godt papir. Der skal arbejdes på en tilføjelse 
med forventninger til skolen baseret på samværsværdi-
erne. Det går bestyrelsen ind i – intentionen er at invol-
vere forældre på forældreaftenen. Planlægning på næ-
ste møde. Oplæg fra RBJ. 
 
Vi tager sætningen ud med ”respekt af naturlig rollefor-
deling”. Vi fjerner sidste punkt på side 2, med at man 
må forlade skolen. 
 

I/A 



  

 
 

7. 
RD/R

BJ 

Afrapportering fra ar-
bejdsudvalg (ODB): 
B. Ansættelsesudvalg: 

MSK (0 min.) 
C. Økonomi: RBJ (0 

min.) 
D. Principper: TC (0 

min.) 
E. Kommunikation: 

RD/RBJ 
a. Planlæg-

ning af sko-
learrange-
ment i ef-
teråret 
2019 (OD) 

b. FB opslag – 
gode idéer 
til arrange-
menter og 
udflugter – 
inspiration 
til forældre-
råd (O) 

 
Materialer medsendt: 
• I/A 

10 a: 
Se ovenstående omkring samværsværdier, som forven-
tes at blive en del af skolearrangementet. 
 
Vi vil gerne gå med oplægget med digitale børn og de-
res forældre som eksternt indlæg. 
 
Kommunikationsudvalget arbejder videre med planlæg-
ning af arrangementet. 
 
 
b: 
Det er sendt ud til skoleintra. Men må vi bruge facebook 
til også at dele informationen? 
 
Ja det kan vi! 
 
 
 
 
 
 

I/A 

8. 
BU 

Emner/Principper til be-
handling (DB) 
A. Princip om digitale 

medier og digital 
dannelse (senest 
drøftet på møde 
20.02.2019) (OD) 

 
Medsendt materiale: 
• 8a Princip for bru-

gen af digitale me-
dier – tidligere frem-
sendt 

25 Udskydes I/A 

9. 
RBJ 

Meddelelser fra delta-
gerne (O) 
A. Møde i SB forum (O) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

5 Formanden har haft møde med SB forum. Der er godt 
gang i aktiviteterne på alle skoler. Udvikling i skole-
strukturdebat følges. 
 
 

I/A 

10. 
MSK 

Eventuelt (O) 
 

5  I/A 

11. 
MSK 

Godkendelse af referat 
samt formidling (B) 
 

5 Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt 
af alle tilstedeværende.  
 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder: 
• Holdning til lektier på VV Skole 

• Princip om digitale medier og digital dannelse 

• Planlægning af forældrearrangement i efteråret 

Referat på 
hjemmeside 

12. 
MSK 

Lukkede sager (ODB) 
I/A 

0  I/A 

 


