
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 22.01.2019 
 
Dato: 22.01.2019 
Tidspunkt: 19.00 – 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: Ulla Bisgaard Kristensen (UBK) * Morten Henriksen 
(MH) 
 
Deltagere elever:  Frederik Baltzer Moeslund (FBM) * Maia Marie Bredgaard 
Husum (MMBH) 
 

Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU) * Hans Nyholm, 
viceskoleleder (HN) 
 
Gæster: Ingen 
 
Fraværende: Mads Skatka 

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. 
RBJ 

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. 
BU 

Udestående emner fra 
tidligere bestyrelsesmø-
der (ODB) 
A. Opfølgning på tonen 

på mellemtrinnet 
(OD) 

B. A-klassernes elevtil-
gang, etablering af 
pavillon, fremtid – 
next step (D) 

C. Ekstern brug af 
VVskole og økono-
mien heri (D) 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

15 A: 
Processen fortsætter. Der er stadigvæk konsekvens, når 
man siger noget ”der går ud over andre”, eller noget af 
racistisk karakter. Opfølgning viser, at adfærd er blevet 
bedre. Der sættes i værk omkring næste trin, som er, 
hvordan man forlader klassen. Telefoner skal først tages 

frem, når man er ude. Lærere bliver i klassen, til alle er 
gået. 
 
B: 
Fortsat elevtilgang. Vi forventer, at vi med ny pavillon 
kan rumme 115 elever, hvis spredning på alder er med 
os. Pavillon kommer til 1/4. Haft besøg af vores nye di-
rektør til fremvisning af bygninger. ASF analysen kører 
på fuld kraft. Bestyrelsen vil gerne være en del af forlø-
bet. Hvor vil VV være i det her set fra bestyrelsens 
synspunkt?  
 
C: 
Hallen er lånt ud ca. 45 timer om ugen. Det koster os 
ca. 188.000 kr. i ekstra drift. RBJ spørger i netværket 
med andre bestyrelser om deres praksis. 
 
 

I/A 

3. 
BU/ 
HN 

Status på udvikling i 
skolens afdelinger (O) 
 

5 Der er 46 tilmeldte til 0.kl. Der mangler lidt tilmeldin-
ger, og der regnes med 52 elever. Det giver 2 klasser. 
 
Fagfordeling er startet i det små.  
 
Det fylder på skolen, hvad man må i forhold til nødret 
og nødværge. Ledelsen har gennemgået retningslin-
jerne for personalet. Der er et forløb på vej for TR og 
Pæd. ledere. 
 
Dialogbaseret aftale er færdig i morgen. Danner basis 
for MUS 2019. 
 
 

I/A 



  

 
 

4. 
BU 

Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD) 
 

10 TR har lige haft faglig klub. Som udgangspunkt har per-
sonalet det bedre på VV, end de har haft. Der kan mær-
kes en ny og bedre stemning. Bedre arbejdsmiljø mel-
lem lærere og ledelse. Arbejdsopgaven fylder stadigvæk 
for lærere. Der er pres på for at nå tingene. 
  
Hos eleverne fylder Marokko-Videoen. Skolen har hand-
let på det, men den findes blandt de store elever. 
Der er sendt vejledning ud fra SSP. 
 
 

I/A 

5. 
BU 

Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD) 
A. Proces og økono-

misk prioritering i 
forbindelse med 
overtallig proces (O) 

B. Toiletter og hygiejne 

(D) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

20 A: 
Økonomisk orientering. Se medsendte. Ca. 3.000.000 
mindre i tildeling 2019 medfører, at VV skal finde ca. 4 
pædagogiske medarbejdere til forflyttelse/afskedigelse.   
Procesplan er medsendt og kommer fra forvaltningen. 
Bestyrelsen spørger, om VV vil stå i samme situation 
igen næste år. Emnet genoptages, når budget 19 er 
færdigt. 

 
B: 
Se medsendt materiale.  
Der er strammet op i indskoling, og der er lavet ekstra 
rengøring klokken 12.00. Altså rengøring før eleverne 
kommer og en soignering midt på dagen. 
Elevrådsrepræsentanter melder om bedring. 
 
Bestyrelsen spørger om bundniveauet er godt nok. Kan 
det gøres ”grundrent”? Serviceleder undersøger. 
Kan der køres en årlig kampagne? 
 
Kan der laves et system, så eleverne ved hvad de skal 
gøre, når de møder et ulækkert toilet? 
 
BU samler indsatsen i et dokument. 
 

I/A 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opsamling 
på næste 
møde.  
 
Hvordan kan 
kommunika-
tionsudval-
get inddrage 
forældre? 

5. 
RBJ/ 
RD 

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

MSK (0 min.) 
B. Økonomi: RBJ (5 

min.) 
C. Principper: TC (0 

min.) 
D. Kommunikation: RD 

(5 min.) 
 
Materialer medsendt: 
• 5Ba Økonomirappor-

tering jan-nov 2018 

10 B: 
Overskud fra sidste budgetår på ca. 2.350.000.  
Budgettet for 19 er under udarbejdelse. 
 
D: 
Skolefest udskudt og dermed projekt T-shirt til bestyrel-
sen. Kan forældreforeningen yde et bidrag?  

I/A 

6. 
RBJ/B

U 

Emner/Principper til be-
handling (DB) 
A. Indledende drøftelse 

værdiregelsæt og 
antimobbestrategi 
(D) 

B. Klassedannelser (D) 
 
Medsendt materiale: 
• 6a Opdateret anti-

mobbestrategi 

30 A:  
Se vedhæftede princip fra 2016. RBJ har haft den om-
kring SSP, som ”godkender” ordlyden.  
BU ønsker at fokus i papiret ændres fra mobning til triv-
sel. Ikke en ”antimobbestrategi” men en ”trivselsstra-
tegi”.  RBJ argumenterer for, at antimobbestrategi er 
lovpligtig og at en trivselsstrategi må være noget større 
og mere omfattende. 
 
RBJ forsøger at omskrive papiret til at afspejle ”trivsels-
delen” og medtage følgende. 
 
Der savnes, at mobning ikke er det enkelte barns pro-
blem.  
Der savnes, at vi lytter til forældrehenvendelser og ta-
ger dem alvorligt.  
Skal der tages højde for skærpelsen i 2018 mht. klage-
vejledning? Evt. en henvisning til lovteksten. 
 
B: 

I/A 



  

 
 

BU vil gerne udfordre at princippet kun gælder fra 6. til 
7. årgang. At vi i stedet kan bruge princippet på hvilken 
som helst årgang. 
 
Opgaven ligger hos principgruppen, og har høj prioritet. 
 

7. 
MSK 

Meddelelser fra delta-
gerne (O) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

5 Formand er gået med i et uformelt netværk med andre 
skolebestyrelsesformænd.  
 

I/A 

8. 

MSK 

Eventuelt (O) 

 

5 Ingen punkter. I/A 

9. 
RBJ 

Godkendelse af referat 
samt formidling (B) 
 

10 Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt 
af alle tilstedeværende.  
 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder: 
• Opfølgning på toiletter 
• Dialogbaseret aftale 
• Princip for klassedeling færdiggøres 

Referat på 
hjemmeside 

10. 
RBJ 

Lukkede sager (ODB) 
A. Drøftelse 

5  I/A 

 


