
Referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 25/09-2013 
 
Tilstede:   Bente, Tine, Kirsten,Anette, Søren, Lise, Vivi, Karin, Mette, Toke, Torry og Søren 
 

 
 

1. Godkendelse af referat: 
 Godkendt. 
  
 

2. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt. 

 
3. Økonomi:  

Gennemgang af resultatet for 2013 for både skole og SFO.  
Akkumuleret ender både skole og SFO med et lille overskud. 
 En lille bekymring om, hvorvidt ubrugte midler fra lockouten kan fratages skolen. 
Budget 2014  præsenteres og godkendes. 

 
 

4. Høringssvar RULL: 
Debat om muligheden for at klubben flyttes til Vorrevangskolen, og om hvorvidt der skal 
skrives et høringssvar fra forældrene i skolebestyrelsen. 
Generel enighed om nødvendigheden af visualisering af mulighederne. 
Uenighed blandt forældre. Skolebestyrelsen trækkes ud af skolens høringssvar, der således 
kun bliver et svar fra skolen. 

 
 

5. Peocessplan for reform og arbejdstid: 
Den process der er lagt ud følges. Der er præsenteret skemaer for personalet med forslag til, 
hvordan skoledagen kan se ud. Ligeledes hvordan  understøttende undervisning, lektiecafe, 
samarbejde, møder m.m. placeres. 
Der kommer respons fra afdelingerne, som skal kvalificere det endelige resultat. 
Der arbejdes med indholdet på pædagogisk weekend. 
 

6. Pædagogisk weekend: 
Programmet er næsten færdigt og kommer ud i næste uge. 
Oplæg ved Mads Timmer: direktør for Innovation Lab 
Lørdag morgen UNO-centeret ved Morten Poulsen 
Arbejde med inklusion og overgange. 
 
Birgitte fra SB deltager fredag. 
 

 
7. Kvalitetsrapport: 

Rapporten er vedlagt dagsorden som bilag: 



Skolebestyrelsen skal skrive bemærkninger til lokalreporten. Deadline for aflevring af 
rapporten d.14/3. Kort snak om tallene, Vorrevangskolen ligger tæt på gennemsnittet de 
fleste steder.  
Birgitte laver et udkast, som sendes rundt til forældrerepræsentanter. 
 
 
 

8. Pulsen på skolen 
• Flere klasser er begyndt at bruge Spec Space, men det er en pædagogisk udfordring 

for lærer og pædagoger. 
• SFO musical er vel overstået og var en super god oplevelse for den nye SFO leder. 
• 3-4-5 årg skal give koncert med Århus Jazz-orkester. Både på skolen og i 

rådhussalen. 
• VVS bigbandet skal give koncert i musikhusets Cafe 
• Musiklærerne fra VVS kommer på besøg i musik undervisningen.  

 
 
 

9. Punkter til næste møde d.19/3: 
• Skemaer præsenteres 
• Bestyrelses valg 
• Forældretilfredshedsundersøgelse 

 
 

10. Meddelelser og evt.: 
• 56 børn er indskrevet til kommende 0.klasse. Nok ikke helt nok til 3 klasser. 
• Vi er så småt gået i gang med nyindretning/ombygning i forbindelse med 

lærerarbejdspladser. Personalerummet har fået nyt gulv m.m.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Ref. Søren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


