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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

07-11-2018 
Mødested/lokale 

Mødelokale 4 
Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 
Deltagere  

Alida Selimic, Malene Davidsen, Tanja Hermansen, Jeppe Buk, Senada Mehic, Kim Sørensen, June Munck 
Jakobsen (fra kl. 18.00), Ema 9.b, Dunia 9.a, Susanne Fjeldgaard Kristensen, John Risberg og Lone K. An-
dersen 
Afbud: 

Karen Balslev Pedersen, Safet Bralic, Morten Pelch  
 

Dato 

08-11-2018 
Referent 

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1271 Fotografering af bestyrelsen 

 
1272 Protokol v/ Malene 

Godkendt 
1273 Elevråd  

Skal have elevrådsdag maj 2019. Nogle elever ønsker frugtordning.  
Elevrådet ønsker mere bevægelse i undervisning. For at danne et billede af, hvor me-
get bevægelse der egentligt er, vil du over 14 dage indsamler data. Overvejer om 
dette, som elevrådsdagen skal handle om.  
Når dataindsamlingen ang. bevægelse er slut – så igangsættes en undersøgelse om 
frugtordning. Vi har tidligere haft frugtordninger, som havde dårlig tilslutning. 

1274 Præsentation af ny viceleder John Risberg 
John kommer fra Fredericia. Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har ar-
bejdet som dette i Fredericia. Han har været afdelingsleder i Fredericia og har lavet 
idrætsskole og sportslinje. Har haft et konsulentfirma med rådgivning omkring fri-
villige ledere og har været tilknyttet Videnscenter for sundhedsfremme. John har en 
Kandidatgrad i Idræt og sundhed. Han er gift og har 2 børn. John har brugt meget tid 
på fodbold.  

1275 Ghettoplanen /distriktsnak – holdninger til emnet – hvad 
Synes vi er vigtigt? v/ Malene Herunder elevtal fra Finlandsvej v/ Lone  
AAB og beboerne holder Møde i beboerhuset d. 12.11.2018.  
Integrationsrådet har møde d. 22.11.2018.  
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Regeringen har besluttet, at der max. må være 30% tosprogede børn i børnehaverne. 
 Hvis der kommer flere beboere fra Finlandsparken i arbejde, kan den slettes fra  
Ghettolisten. – to-sprogs procenten skal nedbringes i blokkene. Det kan gøres ved at  
der rives blokke ned, men der kan også bygges flere boliger. Private investorer kan  
købe nogle af blokkene eller der kan udstykkes ejerlejligheder eller lign. 
Der budgetteres med en ny skole i Hornstrup på sigt.  
Vi er nødt til at være opmærksomme på, hvad der sker, og vi må holde tæt kontakt 
med, hvad der sker på det politiske niveau. Der er mange ubekendte. Bestyrelsen bør 
insistere på at blive orienteret om planerne. Senada vil være opmærksom på, hvad 
der sker i.f.m. hendes medlemsskab af Integrationsrådet. 
Vi har p.t. 235 elever, der bor på Finlandsvej. 

1276 Kaffemøde med Torben Elsig 
Udvalgsformand for B&U. Vi har brug for at høre, hvilke tanker der er politisk om 
vores skole. Det vil være fint at informere ham om vores interesse.  
Promovere at vi er eliteidrætsskole. Sættes på som punkt næste møde.  

1277 Madordning 
Fortsat fra sidste møde – andre muligheder for betaling? 
Klubben har betalingsmodul – forældrene kan overføre penge, som overføres til et 
regneark, hvor medarbejderne holder regnskab.  
Forslag fra eleverne om, at nogle elever kunne hjælpe til i kantinen og at de kunne 
have en opgave med at styre forudbetaling. Godt forslag, men vi kan ikke benytte os 
af det pt. 
Vi bruger mange lønkroner på at holde kantinen åben og kan ikke lægge mere admi-
nistration og penge i den, derfor kan vi kun tilbyde MobilePay og kontantbetaling -  
 Det er et forældreansvar at sørge for, at deres børn får madpakke med i skole eller at 
de får penge med til at købe i kantinen.  

1278 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
Høringssvar vedr. røgfri skole – Bestyrelsen synes, det er svært at lovgive omkring 
og forebygge om.  I dag må der ikke ryges på matriklen. De medarbejdere der ryger 
går ind til naboen. Hvis der er nogen, der ryger 10 cigaretter i løbet af en dag, er det 
et problem, men hvis der skal ryges en enkelt cigaret i en pause, er det ikke proble-
matisk. Det må ikke gå ud over tilsynet med elever.  
Generelt ønsker bestyrelsen ikke at lovgive omkring det.  
Svar: vi synes den nuværende politik fungerer godt – Malene formulerer og vender 
ved næste møde 
Næste møde holdes på Hedegården og afsluttes med julefrokost. 
Elevspørgsmål: Har skolen en speciel dresscode – Nej. 
ørt under punkt 
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Jeppes kommentarer til punkt 1279 LC: 
Jeppe mener, at der er et problem generelt i klasserne med sprogbrug. Det er et 
emne, som han oplever bør have fokus. Han oplever forældre, der er frustreret over 
omgangstonen i klasserne.  
JM oplever ikke, at der er uro i alle klasser og hun kommer meget rundt.  
Senada oplever, at skolen tager problemet op, hvis de bliver bekendt det.  
Jeppe anbefaler, at skolen gør en større indsats for omgangstonerne i klasserne.  
Malene skal være med til et informationsmøde for kommende 0. klasse forældre. 
Der kunne være større information om skolen i institutionerne. Vi er i et samarbejde 
med institutionerne om styrket overgang. 
 

1279 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder 
Heidi Lodahl har fået nyt arbejde – skal være koordinator for international linje på 
Midtbyskolen. Stillingsopslag er sendt afsted.  
Stadig en sygemelding i ledelsen. Opgaverne deles blandt de resterende i ledelsen. 
21.12.2018 har vi en evalueringsdag og forberedelsesdag. Det er en elevfridag. Der 
skal bl.a planlægges skolefest. Det er en ny ting – vi skal prøve noget andet end fe-
stivalen.  
Julegaver til eleverne de seneste år – nyt i støbeskeen – fagligt løft med vilje.  
b/ Formanden  
c/ MED-udvalg 
Møde vedr. gennemgang af Vejle Aftalen – lokalaftale på lærerområdet om arbejds-
tidsaftale. En del spørgsmål sendes tilbage til Rikke Vagn, Vejle Lærerkreds og sko-
lechef Ulla Risbjerg.  
Pædagogernes aftale fremlægges 7.12.2018. Den plejer at følge lærernes aftale tæt.  
d/ Personale/elever  
e/ LC/Profilskole 
Ekstraordinær dag med konsultationer vedr. børn, der skal visiteres videre. Der er 
pres på og kan være ventetid til nogle specialtilbud. Jo færre pladser der er, jo mere 
beskrivelse skal der til omkring eleverne. Det er vigtigt, at det enkelte barn har det 
rigtige tilbud.  
Der er pædagoger, der er flyttet rundt for at gøre særlige indsatser på nogle klasser. 
Jeppe har kommentarer til dette, som er refereret i punkt 1278 evt.  
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Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Madordning Oktober Lone Lukket 
Elevtal – børn fra Finlandsvej   Lone Lukket 
Ghettoplanen /distriktsnak – holdninger til emnet – hvad synes vi 
er vigtigt –  

November Karen Åben 

Kaffemøde med Torben Elsig December Karen Åben 
Høringssvar vedr. Røgfri skole December Malene Åben 
    
    
    

 


