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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

08-05-2019 

Mødested/lokale 

Nr. 4 

Starttidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Alida Selimic, Malene Davidsen, Tanja Hermansen, Safet Bralic, Kim Sørensen, 

Helle Birgitte Hansen, Senada Mehic, Dunia 9.a, John Risberg og Lone K. Andersen 
Afbud: 

Morten Pelch, Ema 9.b, Lone-Rikke Kristoffersen, 

 
Dato 

07-05-2019 

Referent 

Lone K. Andersen 

Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 

Journalnr. 

 

 

 

 

Dagsorden 

1302 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1303 Elevråd 

Der har været elever til generalforsamling i DSE, som blev holdt en weekend i Ran-

ders. Der blev valgt ny fælles elevrådsrepr. Der blev bl.a talt om ny lovgivning. 

Elevrådet skal d. 15.5.2019 på Hedegaarden, hvor emnet er bevægelse i undervisnin-

gen. 

1304 Andre emner af interesse – kendt som evt. 

Tingbjergskolen har været i tv omkring sprogprøver. JR har udtalt sig i radioen, P4 

Trekanten. Ved os er vi glade for prøverne og vi har været med i forsøget om prø-

verne. PT har vi ingen børn, der ikke vil bestå prøven. Prøven er en god sproglig ak-

tivitet. Dog bruger vi meget tid på det. Børnene skal rangeres i ”rød, gul og grøn” alt 

efter deres udfordringer. Vi har ingen i rødt felt. Hvis en elev dumper i delprøve 1, 

skal vi i dialog med familien og det fungerer godt. 

Iflg. Senada: Ghettoplanen er gået igennem. Mange af de børn, der bor her, er skre-

vet op til privatskole. Der skal et nyt medlem i Integrationsrådet i stedet for Ulla 

Varneskov. Der må kun flytte personer ind i Finlandsparken, som er i arbejde. Der 

skal bygges ældreboliger for at få mere blandet sammensætning og for at undgå ned-

rivning af boliger. 

1305 Lov om skoledagens længde Oplæg ved JR 

Der er kommet en justering af skolereformen. Et af punkterne vedrører skoledagens 

længde. Da loven blev vedtaget, er der ændret et ”skal” til et ”kan” vedr. kortere 

skoletid. Vores naboskoler nedsætter skoletiden. Der har været dialogmøde mellem 
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skoleleder, skolebestyrelses formand og –næstformand og politikerne. Vejles politi-

kere har i mange år har syntes, at indskolingseleverne skulle have højt timetal, og en 

enkelt politiker opfordrede til, at skolerne fortsatte det eksisterende timetal. 

John foreslår, at vi reducerer til 1200/1320 og 1400 timer i h.h.v. indskoling, mel-

lemtrin og udskoling. Vi ønsker desuden at ændre mødetiden til kl. 8.00.  

Det foreslås at skære 70 timer i indskolingen, 40 timer i mellemtrinnet og 60 klokke-

timer i udskolingen. På mellemtrinnet og i udskolingen skal der i stedet være to læ-

rere fælles om undervisningen i klassen i et tilsvarende antal timer.  

Konfirmationsforberedelse flyttes til onsdag. Der bruges én understøttende uv. lek-

tion, resten sker efter skoletid. 

Oprindeligt blev mødetiden ændret til 8.15, for at der kunne holdes møder og forbe-

redelse om morgenen. Der er dog ikke mange, der benytter sig af denne mulighed.  

Karen synes om de fleste forslag – hun synes dog ikke, at det er godt at sætte time-

tallet ned for indskolingen. Hun kan godt forstå, at vi må gøre det i.f.t. de andre sko-

ler, men synes det er ærgerligt. Desuden synes hun, at det kunne være rart, om mel-

lemtrinnet kunne have fri samme tidspunkt hver dag. 

Det er ærgerligt, at det er lavet om til kan og at det ikke er en fælles politisk beslut-

ning.  

JR’s bilag vedlægges referatet. 

Skolebestyrelsen bakker op om at flytte mødetiden til kl. 8.00 og om at sænke time-

tallet som fremlagt 

1306 Forslag til nye møde- og ringetider v/ JR 

Fremlagt under punkt 1305 

1307 Ny afdelingsstruktur v/ JR 

Der bruges meget tid på at skabe relationsarbejde, når man går fra 8. til 9. klasse, 

hvis man skal skifte lærere. Der ligger uddannelsesparathedsvurdering fra 8. klasse, 

som går tabt, når der skiftes lærere i 9. klasse. Det giver desuden en stor belastning 

for nogle lærere – f.eks i forbindelse med afgangsprøverne.  

Vi ønsker at gå tilbage til den traditionelle afdelingsopdeling.  

Afdelingslederne vil blive: 0. til 3 kl. Mette Andersen 

                                     4. til 6. kl. John Hansen 

                                     7.a og 7.b John Hansen 

                                     7.c. og 8 til 9. kl John Risberg 

Dette giver en nogenlunde ligelig fordeling af antal elever.  

1308 Økonomi – budget 2018 V/ LKA 

Budget og regnskab blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 

Vi har mistet mange penge fra vores inklusions budget. Vi bør måske råbe op.  

Inklusionsbudgettet har været medvirkende til, at vi har kunnet gøre noget for hele 

skolen og de børn, vi har inkluderet, f.eks ved at have pædagoger med i alle klasser. 
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Vi sætter et punkt på dagsordenen efter sommerferien. 

Vi bruger rigtig meget tid på at lave udtalelser af forskellig slags. Der er større fokus 

på underretninger.  

Vi har stor elevnedgang. Det betyder færre penge i dette år. Vi skal af med 1 leder, 1 

lærer og 1 pædagog. 

1309 Opmærksomhedspunkter fra forældretilfredshedsundersøgelsen v/ Karen 

Vi har mulighed for at komme med input, hvis vi ønsker ekstra opmærksomhed på 

punkter. 

Bestyrelsen har ingen opmærksomhedspunkter. 

1310 Strategi for sygefravær ”Frisk hver dag” v/ JR 

Ledelsesteamet har set/ser på fravær. Hvordan kan vi nedbringe et højt sygefravær 

til som min. at komme ned på Vejle Kommunes gennemsnit.  

Vi vil gerne højne antallet af medarbejdere, der kommer på arbejde hver dag frem 

for at have fokus på hvor mange, der er væk. Derfor Frisk hver dag – en strategi. 

Strategien indebærer tydelig ledelse, fællesskab, statistik, systematiske samtaler og 

tidlig indsats. 

Vi opgør ikke sygefraværsprocenter – vi opgør hvor ofte er vi her.  

Vi arbejder med delvis sygemeldinger – eller optrapning af tilstedeværelsestiden. 

John gennemgik strategien, som har været medsendt som bilag.  

Stemningen på skolen er blevet lettere. Medarbejder repr. tror, at det er derfor syge-

fraværet er faldende.  

1311 Lukkedage i Kongens Hus 2019/2020 

De foreslåede dage blev godkendt 

Vi holder lukket 3. januar og holder en ekstra lang skoledag – måske i uge 47 (triv-

selsuge) 

1312 Efterretninger/status fra: 

a/ Skoleleder 

Vi skal udbyde HDS næste skoleår. Man har glemt at justere timetallet i 8. klasse.  

Vi skal udbyde det som valgfag og også som obl. fag. Vi vil lægge obl. HDS i mel-

lemtrinnet og valgfaget i udskolingen.  

b/ Formanden 

Dialogmøde mellem politikerne, skolechefen, SB formand og næstformand. Der var 

bl.a. oplæg fra DSE om lyst til læring. Der var evaluering af skolereformen, Vejle 

Kommunes skoler ligger generelt over landsgennemsnittet. Evaluering blandt skole-

lederne. Der var givet mere plads til dialog på mødet. 

Vi har ét skolebestyrelsesmøde tilbage 12.6.2019. 

c/ MED-udvalg 

d/ Personale/elever  

e/ LC/Profilskole 
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Actions/ansvar 

 

Deadline Ansvarlig Status 

 

Ghettoplanen /distriktsnak – holdninger til emnet – hvad synes vi 

er vigtigt  

November Karen Åben 

Kaffemøde med Torben Elsig 

Karen inviterer til en times møde. 

 Karen Åben 

Eliteidrætsklasserne – E-sport  John Åben 

Skal vi på et tidspunkt skære timer i mellemtrinnet og erstatte med 

to-lærertimer 

 John Lukket 

Inklusionsbudget  Karen Åben 

    

    

    

 


