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Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 15/11-2021 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

 
 

Mødedeltagere 
 

 X = deltager 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Heidi Kiel Næstformand X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Malene Kjelsmark Gydesen Forældrerepræsentant X 

Kristina Vang Kiel Forældrerepræsentant Deltog ikke 

Kim Pallesen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Sofie Lund Pedersen, 9B Elevrådsformand X 

Camilla Loftlund Kristiansen, 8B Elevrådsnæstformand X 

Jette Horsted Skoleleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Torben Ejlskov Nielsen Pædagogisk leder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Nyt fra elevrådet 
 
 

Eleverne har snakket om kortere skoledage. I den sammenhæng har 
de i elevrådet lavet et spørgeskema til eleverne i hele udskolingen.  

2 Orientering og drøftelse 

• Indsatser omkring 
læsning og skrivning 
på Kibæk Skole.  
 
Oplæg v/ læsevejleder 
Linda Viuff og ordblin-
devejleder Kamilla 
Kærgaard 

 

Gennemgang af testsystematik og ordblindeindsats på skolen, her-
under en oversigt over hvilke indsatser og tests der findes på de en-
kelte årgange og hvad de enkelte indsatser indeholder. 
 

 

 

 

3 
 

Orientering  

• Coronastatus 

• Jule åbent hus aflyst 

• Øvrige arrangementer 
 

Coronastatus: Status på smittede elever m.m. 
 

Juleåbenthus er i år aflyst pga. den stigende coronasmitte i samfun-
det og pt på skolen.  
 
Øvrige arrangementer: Ift. diverse juleture ud af huset bliver disse 
aflyst, hvis der er smitte i de pågældende klasser.  
 

mailto:kibaek.skole@herning.dk


  
 

 

 
Velhustedvej 10 · 6933 Kibæk · Tlf. 96 28 71 80 · kibaek.skole@herning.dk · kibaekskole.aula.dk 

Diverse andre, interne, arrangementer som julefrokost i afd. A og 
fællessamlinger afholdes som planlagt. 
 

4 Drøftelse 

• Indkomne kommenta-
rer til principperne 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

5 Orientering  
• Madordningen – sta-

tus 
 

Madordningen fungerer generelt godt. Der er pt. ca. 125 børn og an-
satte tilmeldt ordningen.  
 

Snackordningen til om eftermiddagen blev drøftet. Ledelsen under-
søger, hvor meget prisen sænkes, hvis snackordningen droppes.  
  

6 Evaluering 

• Internatet d. 8-9/10 
 

Enighed om, at det var godt med indspark udefra og en ekstern faci-
litator. 
 
Alt i alt et godt og udbytterigt internat  

7 Meddelelser og orientering 
 

 

Skolebestyrelsesformanden 
 

Heidi, Mette og Jette skal til samrådsmødet i Holing ved den nye ta-
lentskole. Der skal på mødes bl.a. tales om det nye bedømmelsessy-
stem i folkeskolerne og hvervning af forældre til skolebestyrelser.  
 

Personalet 
 

Ser frem til julefrokost for eleverne i afd. A.  
 
Skole-hjem samtalerne er godt i gang, og flere er gennemførte i de 
forskellige afdelinger.  
 
Der er fokus på hygiejne rundt omkring på skolen. Eleverne er gode 
til at vænne sig til de forskellige regler. 
 
Der har været afholdt diverse koncerter og teaterforestillinger for 
flere årgange på det seneste.  
 
Op til jul er der projektuger i afd. C.   
 

Skoleledelsen 

• Personalenyt 
 

Der er arbejdet med det gode arbejdsmiljø blandt medarbejderne 
på skolen til det møde, hvor pædagoger og lærere deltog sammen. I 
forbindelse med mødet blev der lavet en række udsagn ift. godt ar-
bejdsmiljø, som hænger i skolens personalerum.  
 
Der er fortsat fokus på elevernes fravær fra kommunal side og der-
for også på vores skole. 
 
Jette og Helene skal afsted på det, der hedder “Herning-døgnet”, 
hvor der skal arbejdes på næste skoleårs skoleplan.  
 

8 Evt.  
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9 Lukket møde:  
 

 

10 Næste møde:  
Evt. punkter 
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