
Referat af Skolebestyrelsesmøde tirsdag 13-01-2015 
 
Tilstede:   Birgitte, Bente, Trine, Søren, Martin, Torry, Lise, Vivi, Marc, Toke og Søren. Freja  fra 
elevrådet. 
 

 
 

1. Godkendelse af referat: 
 Godkendt. 
  

2. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt.  
 

3. Trivslen på Vorrevangskolen efter reformen: 
En kort opsummering fra formanden om bestyrelsens opgaver og arbejdsstuktur. En 
præcisering af de aftaler vi har lavet i efterårets løb. Dette kan læses i de tidligere ref. 
 
Opsamling på lytningerne: 

• Personalets tid og trivsel. Mindre ildsjæleri, mindre overskud, mere travlhed. 
• Børn og forældre: God tilfredshed. Især de svageste børn sidst på dagen, UU, 

lektiecafe, mere bevægelse, fysiske rammer. 
• Hvordan skabes forandringerne hurtigt nok: Hvad skal der til for at skabe mulighed 

for innovation…. 
• Energi forslag: Samarbejde, lejrskole, fysiske forhold, fester. 

 
Proces for indsatser: 
Opsummering af processplanerne fra ledelsesseminatret i november 

• En ny indskoling 
• Læringsmålstyret undervisning 
• Bevægelse 
• PLC pædagogisk læringscenter 
• Understøttende undervisning. 
• Udskoling 
• Samarbejde 

. 
Trivselsundersøgelser:  
Gennemgang og forklaring af trivselsundersøgelsen (psykisk APV) herunder udviklingen fra 
2009 og frem til 2014. 
 
Gruppedrøftelser: 
Gr.1 Princippet: efterfølges af økonomisk prioritering. Ledelse: struktureelle ændringer som 
skaber mulighed for forandring. 
Gr.2 Medarbejder trivsel er en forudsætning for at løse lærernes opg. med at lave god skole. 
Hvordan kan vi understøtte personalet strukturelt bedst muligt? Bedre fleksibilitet. 
Gr.3. For at realisere potentialerne skal trivslen forbedres. Der skal laves et princip. Der skal 
laves en plan for, hvordan vi kommer videre, en processplan. F.eks. en gang om året skal 
personalet væk fra skolen, mens forældrene skal undervise børnene/eleverne. 



 
Indtil næste møde skal dagsordensudvalget lave et oplæg for det videre forløb.  
 

4. Opfølgningsmøde om skolereformen for forældre d.18 februar: 
Mødet flyttes til 25/2-2015 
 
 

5. Fra rugbrødsudvalget: 
 

• Princip om den åbne skole: Godkendt 
 

8. Princip for den åbne skole: 
 
Formål: 
-At eleverne udfordres og motiveres i mødet med lokale foreninger og virksomheder 
på en sådan måde, at det understøtter deres læring og giver eleverne en varieret 
skoledag. 
-At åbne skolen for lokalsamfundet, så skolen bliver et samlingssted. 
 
Det ses ved: 
 at idrætsforeninger periodevis deltager i underrvisningen.  
-at musikskolen deltager i den faglige fordybelse. 
-at eleverne møder lokale virksomheder  i undervisningen.  
-at skolen samarbejder med lokale institutioner. 
-at skolen samarbejder med forældre og klubber om at gøre det muligt for børn, der 
udøver sport på eliteniveau at have et sammenhængende liv. 
 
 
Fremtidige ønsker: 
At forældres og lokalsamfundets resourcer kan bruges til at få ting til at ske for 
skolens elever, som uden hjælp udefra ikke kunne realiseres. 
At skolen bliver samlingspunkt i loaklområdet. 
 
 

• Oplæg fra Søren om regnskabsafslutnig og budget 2015: 
 

 
 

6. Meddelelser og evt. 
 

• Indskrivningtal: på nuværende tidspunkt er der 61 indskrevne børn. 
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