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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 14/12-2021 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 X 

Kim Pallesen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Sofie Lund Pedersen, 9B Elevrådsformand Fraværende 

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 
 

Ikke noget.  
 

2 Orientering  
Corona 
- status og håndtering 

Orientering om Corona 
- eleverne er hjemsendt og får fjernundervisning 3 dage før jul og 2 
dage efter nytår 
- alle lærere møder ind på skolen og underviser derfra 15-17.12 og 
3-4. januar. 
- der er nødpasning på skolen alle 5 dage 
 
Der kommer børn i SFO i uge 51, men der er ingen børn imellem jul 
og nytår. Vi står standby i ledelsen og i SFO, hvis der kommer børn 
imellem jul og nytår.  
 

3 Orientering 
Indkomne kommentarer til 
principperne 
 

Gennemgang af indkomne kommentarer til principperne. De revide-
rede principper lægges på hjemmesiden snarest 
 

4 Orientering og drøftelse 
Klassedannelse 6 til 7.årg 
+ orientering 
 

Gennemgang af fordele og ulemper ved nye klassedannelser fra 6. – 
7. årgang. Disse blev drøftet i bestyrelsen. Der er enighed om, at der 
fremadrettet laves nye klassedannelse ved overgangen til 7.kl. 
Beslutningen om processen ligger nu hos skolens ledelse. 
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Nye tanker om udskudt klassedannelse i kommende 0.årg blev drøf-
tet. Tankerne er, at klassedannelsen tidligst bliver lavet omkring ef-
terårsferien. Herudover blev der informeret om Herningmodel Sko-
lestart, som alle skoler skal arbejde med. 
Der blev nikket til begge dele på mødet 
 

5 Orientering og drøftelse 
Madordning opfølgning fra 
sidste møde 
 

Der er blevet spurgt i overbygningen og der er delte meninger om, 
hvorvidt man synes at snackordningen skal droppe for at sætte pri-
sen ned. 
 
Ordningen fortsætter som min. i dette skoleår ud. Vi evaluerer ord-
ningen senere ift., om snackordningen fortsat skal være en del af 
madordningen. 

6 Orientering og drøftelse 
Skolebestyrelsesvalg 
- Tidsplan 
- Inspiration fra Samrådsmøde 
 

Punktet udskydes.  

 
7 

Meddelelser og orientering 
 

 

Skolebestyrelsesformanden 
 

Heidi og Mette har været til samrådsmøde i nov. på Brændgårdssko-
len i Herning.  

Personalet 
 

Der er holdt lidt julehygge rundt omkring i de respektive klasser i 
dag, inden der overgås til dels nødpasning og onlineundervisning fra 
i morgen. 
 
I overbygningen har der været projektuge og fremlæggelser af pro-
jekter.  

Skoleledelsen 

• Opfølgning fra inter-
nat 

• Herningdøgnet – sko-
leplan for 2022/23 

• Trivselsteam på tur 

• Personalenyt 
 

 
Der er skrevet til forvaltningen, at vi er klar på Kibæk Skole, hvis der 
skal køres et pilotprojekt omkring digital dannelse i indskolingen 
 
Skoleplan for 22/23 – mere info senere 
 
Trivselsteamet har været på inspirationsbesøg på Lundgårdsskolen 
og Lind Skole. Det var en god og interessant tur.  
 
Personalenyt – orientering 
  

8 Evt. 
 

 

9 Lukket møde:  
 

 

10 Næste møde:  
Evt. punkter 
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