
  
 

 

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

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 Tirsdag d. 22/3-2022 kl. 17.00-18.30 

Valgmøde kl. 18.30-19.00 
 

Mødedeltagere 
 

 X = deltager 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Heidi Kiel Næstformand X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Malene Kjelsmark Gydesen Forældrerepræsentant Afbud 

Kristina Vang Kiel Forældrerepræsentant X 

Kim Pallesen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Sofie Lund Pedersen, 9B Elevrådsformand Afbud 

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 
 

Elevrådet har udsendt spørgeskemaer om længden på skoledagen til 
elever fra 4. – 9. årgang. Camilla informerede om svarene fra ele-
verne på denne undersøgelse. 
 

2 
 

Orientering og drøftelse 
Skolebestyrelsesvalg 
- Status 
- Forberedelse til valgmøde 
 

Der er valgmøde efter dette møde. Bestyrelsen er bekendt med, at 
der møder nogle stykker op til mødet. 
 
Iflg. Styrelsesvedtægten er kravet at der skal være minimum 5 foræl-
drevalgte medlemmer i Skolebestyrelsen. Vi kan dog fortsætte med 
7 som hidtil. 
Ledelsen har ikke stemmeret i Skolebestyrelsen, såfremt der skal 
stemmes om noget i bestyrelsen. 
  

3 Orientering 
Skoleårets planlægning 
 

Igennem mange år er der søgt om at konvertere understøttende un-
dervisning til 2-lærerordninger. Der er fra skolens siden ansøgt om 
det samme igen til næste skoleår.  
 
Der er desuden kommet flere muligheder for fleksible lokale tilpas-
ninger til næste skoleår, herunder mulighed for fjernundervisning af 
eleverne og flere timer, som kan konverteres til tolærerordninger. 
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Vi arbejder videre med to skole/hjem samtaler til næste skoleår. 
Den ene af disse samtaler er i stedet for, at der laves elevplaner.  
 
Skoledagens længde: Næste år er planen, at skoledagens længe for-
bliver den samme i alle tre afdelinger som i nuværende skoleår.  
 
Afkortning af skoledagen: Ledelsen har overvejet hvorvidt der skal 
skæres noget af skoledagen i afd. B og C på de dage, hvor der er ti-
mer til kl. 15. Det er dog flere udfordringer med dette, herunder 
busafgange og konfirmandundervisning, som ikke gør dette muligt. 
Af den grund bibeholdes skoledagenes længde også i kommende 
skoleår.  

4 Principper - drøftelse 
- Principper for fællessamlin-
ger 
- Principper for vikardækning 
- Principper for klassedannelse 
 

Fællessamling: Princippet gennemgås til et senere bestyrelsesmøde.  
 
Vikardækning: Princippet blev revideret og vedtaget. Det nye princip 
lægges på hjemmesiden.  
 
Klassedannelse: Princippet blev revideret og vedtaget. Det nye prin-
cip lægges på hjemmesiden. 
 

5 Orientering og drøftelse 
Skolebestyrelsens årsberet-
ning 
 

Årsberetningen er drøftet og lægges ud på AULA. 

7 Meddelelser og orientering 
 

 

Skolebestyrelsesformanden 
 

- 

Personalet 
 

- 

Skoleledelsen 

• Smitteopsporing slut 

• Redegynge opsat 
 

Smitteopsporing: Vi skal ikke smitteopspore mere ift. COVID-19, hvil-
ket er informeret om til forældrene på Aula.  
 
Rede-gynge: Gyngen er blevet opsat på arealet ved siden af Musik-
skolen, og er allerede flittigt brugt.  
 
Børne- og Familieudvalget fra Herning Kommune: Har været på be-
søg på skolen. Udvalget blev gjort opmærksomme på, at skolegår-
den ved afd. B / C trænger til en opgradering.  
 
Der har desuden været skoletilsyn, hvor der også blev gjort op-
mærksom på, at vi trænger til en opgradering af skolegård.  
 
Logo: Vi arbejder på at få opsat skilte med vores nye logo ved de for-
skellige indgange til skolen.  
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Besøg af Arbejdstilsynet: Der er efter besøg fra dem kommet et på-
bud om at undersøge varmen i lokaler i afd. C. Der er igangsat målin-
ger i de påtalte lokaler. 
 
Situationen i Ukraine: Vi afventer om der kommer elever, som skal 
starte på Kibæk Skole.  
 
Fyraftensarrangement i juni:  
Fælles arrangement med spændende oplæg for alle ansatte og be-
styrelser. Arrangementet afholdes på den nye talentskole i Holing. 
 

8 Evt. 
 

 

9 Lukket møde:  
 

 

10 Næste møde:  
Evt. punkter 
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