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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

12-12-2018 
Mødested/lokale 

Hedegaarden 
Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Alida Selimic, Malene Davidsen, Tanja Hermansen, Safet Bralic, Kim Sørensen, 
June Munck Jakobsen, Morten Pelch,  Ema 9.b, Dunia 9.a, John Risberg og Lone K. Andersen 
Afbud: 

Susanne Fjeldgaard Kristensen, Jeppe Buk deltager efter mødet, Senada Mehic 
 

Dato 

12-12-2018 
Mødeindkalder 

John Risberg 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 02 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1280 Protokol v/ Karen 

godkendt 

1281 Elevråd  
Der har været 3 elever til DSE arrangement i en weekend. Godt arrangement 
De har lavet et skema om bevægelse i undervisningen. De vil kortlægge, hvor meget 
bevægelse, der er i undervisningen, men den planlagte optælling blev forhindret af 
projektuge og Nationale test. De begynder igen efter ferien. Elevrådsrepr. sørger for 
det.  
Det er vigtigt at have definition på, hvad der er bevægelse.  

1282 Eliteidrætsklasserne. Samarbejde med Elite Vejle v/ John Risberg. 
John er fungerende skoleleder p.g.a. Susannes fravær. 
Alle, der er omkring sportsklasserne er blevet enige om, at det skal genopfriskes, at 
vi har sportsklasser. Ane fra Elite Vejle og John har lavet nyt kommissorium. De har 
arbejdet hurtigt. Kommissoriet er ved at blive godkendt i Elite Vejle. Der er lavet en 
aftale med et reklamebureau, som sørger for reklamer på de store lysstandere ved 
indfaldsvejene, annoncer på FB, Instagram, i aviser mm. Der afholdes Infoaften d. 
17.1.2019. I en Pressemeddelelse bekendtgøres det, at John er blevet ansat. Målet er 
at få 25-27 elever til kommende 7. årgang og også at få fyldt op i nuværende klasser.  
John bidrager med sin erfaring fra Fredericia.  
Nu er det NOVAskolen, der har eliteidrætsklasser. Fremover bliver det, Elite Vejle 
der har sportsklasser placeret på NOVAskolen. D.v.s. det er Elite Vejle, der skal ud-
byde og tiltrække. 
John har holdt møde med mange klubber. Der er stor velvillighed blandt klubberne. 
Alle vil det og er positive.  
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Hvordan sikrer vi os, at der bliver talt med idrætsforeningerne bredt og ikke kun 
med VB? Vi har tidligere haft lærere ansat, som også var ansat ved VB. Derfor 
kunne man godt få den tanke, at det kun var VB’ere, der blev optaget i klasserne. 
Dette er ikke tilfældet. 
Klasserne hedder eliteidrætsklasser. Elever kan komme ind, hvis de har lysten og 
motivationen og gerne er lidt bedre end de andre. Johns ønske er, at vi kan have en 
bevægelsesprofil.  
John bliver symbol på en ny start. Der har været en følelse om, at skolen ikke har 
villet det nok. Der har været meget mudder – men John er blevet meget godt modta-
get alle steder. Johns rolle i hverdagen fremover bliver at gøre sig tydelig over for 
klubberne, så de ved, hvem de skal gå til. Andreas Bjerre er koordinator for de en-
kelte elever.  
E-sport – mere herom udsættes til næste møde. 

1283 Kaffemøde med Torben Elsig 
Var på dagsordenen sidste gang.  
Morten fortæller at Torben Elsig er gået i en konstitueringsaftale med andre partier. 
Han har markeret sig stærkt på skoleområdet. Morten tror, at han vil imødekomme 
de problemstillinger, vi kan have. Morten ved, at T.E. ikke ønsker at lave skole for 
enkelte forældre, men for hele skolen.  
Karen er bekymret for, at vores elevgrundlag forsvinder, hvis der bliver bygget skole 
i Hornstrup. Det er en interessant diskussion at tage med ham – han sidder som for-
mand de næste 3 år.  
Vi er nødt til at have en dagsorden for at kunne invitere ham. Det vil give god me-
ning at invitere ham til et møde, for at høre hvilke ambitioner han har for vores sko-
les fremtid. Der er nogle udfordringer, vi kan stille op: Ghetto plan – 0. klasse, ny 
skole i Hornstrup – for at høre, hvordan han tænker vi skal agere.  
Altså invitere til et møde hvor han kan fortælle om sine ambitioner for skoleområdet 
og hvor vi kan komme med vores bekymringer. Det vil være fint at han kan se, at 
der er en bestyrelse, der brænder for vores skole.  
Det kunne tænkes, at T.E. undrer sig, hvis vi ikke inviterer ham.  
Karen inviterer ham til en times møde.  

1284 Høringssvar vedr. røgfri skole 
Malene har formuleret et svar. Det bliver sendt rundt til alle og herefter til Lone som 
videresender. 

1285 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
Der har været planer om, at vi ville ændre festivalen til et andet arrangement. Vi har 
valgt at fastholde festivalen endnu et år.  
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Kim spørger til budget og regnskab. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for det. Der 
er mange facetter i budgettet, der gør, at vi ikke kan fremlægge det før i april. De tid-
ligere bestyrelser har ikke ønsket at bruge meget tid på budgettet, da der er få ting 
der kan ændres på, da hovedparten af budgettet bruges på lønninger. 

1286 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder 
Økonomi: som det ser ud til i dag, forventer vi at kunne overføre ca. 1,7 mio til næ-
ste år. Vi har fået 1,4 mio p.g.a. fagligt løft. Der skal tages stilling til, hvad de skal 
bruges til. Der er lavet plan om en ny legeplads, og SFO’en har fået et løft.  
SK er sygemeldt indtil videre. John er konstitueret skoleleder. Vi skal kigge ind i 
økonomien til næste år. Meget fokus på vores forbrug af statusudtalelser, underret-
ninger mm. Vi har i øjeblikket en meget høj elevomsætning. Til kommende 0. klasse 
har vi p.t. indskrevet 18 elever – der kommer måske yderligere 7 – dermed én klasse. 
Vi har en del klasser, der er meget store. Det giver underskud, hvis en klasse kom-
mer under 20 (efterfølgende har vi konstateret, at det er 24 elever).  
Malene har været til møde med forældre til kommende 0. klasse. De var bl.a interes-
seret i klassestørrelserne. 
Vi har fået nogle opsigelser. Vi skal have lavet en analyse af, hvilke fagkombinatio-
ner, vi har brug for, inden vi ansætter nye.  
John Hansen er blevet ansat som ny afdelingsleder. Han overtager ledelsen af mel-
lemtrinnet. 
Der er sket nogle konstitueringer i indskoling/SFO. 
b/ Formanden  
Senada forlader formentligt skolebestyrelsen, da hendes søn sikkert skal starte på en 
anden skole. Karen følger op. I givet fald skal vi have 1. suppleanten ind.  
c/ MED-udvalg 
d/ Personale/elever  
e/ LC/Profilskole 

   

   
 
 

 
Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Ghettoplanen /distriktsnak – holdninger til emnet – hvad synes vi 
er vigtigt –  

November Karen Åben 

Kaffemøde med Torben Elsig  Karen Åben 
Høringssvar Røgfri skole  Malene Åben 
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E-sport Januar John Åben 
    
    
    
    

 


