
Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 13. december 2012 på Vorrevangskolen. 

Tilstede: Forældrerepræsentanter Bente Bro, Kirsten Aaberg, Anette Mahony, Signe 
Bang, Søren Jørgensen ledelse Vivi Konggaard, Mette Nielsen, Bjarne Andersen 
medarbejderrepræsentant Torry Andersen og elevrepræsentant Ellen Yde Kjær. 

Afbud: Birgitte Yde Kjær, Tine Juhl, Lise Thorn og Karin Walk, Louis Graversen og Siv 
Fisker. 

 

1. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3. Regnskab 2012 
BA gennemgik regnskabet for 2012. Regnskabet for skolen forventes at ligge et 
pænt stykke over budgettet. SFO forventes at komme ud med et resultat i 
nærheden af budgettet. 
Bestyrelsen ønskede en opprioritering af vikarbudgettet. Derudover blev det 
drøftet om, der stadig var råd til lejrskoler i udlandet. Den indenlandske camp for 
8. klasserne havde dog også været en stor succes. 
 

4. Budget 2013 
Budget for 2013 er udarbejdet med en fortsat afvikling af skolens gæld. Der er 
dog også blevet plads til en beskeden forøgelse af vikarbudgettet og budgettet til 
undervisningsmidler. 
Budgettet for SFO viser indtil videre et pænt overskud for 2013. Dette budget er 
dog endnu ikke helt færdigbearbejdet. 
 

5. Gør en god skole bedre 
Det er svært at være uenig i visionen om en bedre skole. Det er 3. skolereform 
på 10 år. 
Det er en anderledes måde at tænke skole på. Det er en måde at tænke 
heldagsskole på – måske forsvinder SFO. Der er i dag 12 heldagsskoler i 



Danmark. Erfaringerne derfra er meget blandede. Heldagsskolen har fordele – 
f.eks. for de børn som ikke går i SFO i dag. Men det er ufleksibelt i forhold til 
forældrene. Måske kan det give hverdagen mere struktur end den nuværende 
SFO. 
Det er en besættelse af børns liv – hvor bliver deres frie børneliv af ? 
Det går ud over elevernes fritid om eftermiddagen, hvor de kan lave andre ting 
end skole – f.eks. sport. Vi ønsker selvstændige unge, der kan selv og er kreative. 
Folk på gulvet er ikke blevet spurgt, inden forslaget til reform blev skrevet. 
Spørgsmålet er, om den nye reform hænger sammen med Folkeskolens 
formålsparagraf. 
Dialogen fortsætter og følges med spænding. 
 

6. Pulsen på skolen 
Læse-/løbe-/stemme-bånd: 
Fremlagt på koordinatormødet. Midtpunktet har arbejdet med det i praksis. De 
gode erfaringer skal nu bredes ud til resten af skolen. Et bånd på 20 min. 
finansieret ved at tage 5 min. fra de 4 første lektioner hver dag. 
 
IT-strategi: 
Kan vi gøre det lidt bedre ved at lægge en strategi for, hvordan vi underviser 
i/med IT og hvilke konsekvenser det så giver for, hvad der skal købes af IT-udstyr. 
 

7. Meddelelser og eventuelt 
Næste møde er temamøde om skolens principper og hvor vi som bestyrelse 
ønsker at sætte ind. 
Der skal laves et system for, hvem fra bestyrelsen, der skriver et indlæg til hvert 
nummer af Vorrebladet. 
Lise, Bente, Birgitte og Søren planlægger temamødet d. 16/1. 
Lise indkalder til forberedelsesmøde. 

 

Referent: 
Bjarne Andersen 


