
Referat 

Skolebestyrelsesmøde 26.januar 2017 
Afbud MA & Biola 

Ad 1 

Dagsorden og referat godkendt 

Ad 2 Årets indsatsområde; Understøttende Undervisning (UU) 

Procesplan udarbejdet og gennemgået ved Trine 

Alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer udtrykker interesse og mulighed for at observere UU. 

Debat om vigtigheden af at definere, hvad tilsyn betyder, og om vi måske skal kalde det noget andet for at 

et ord ikke spænder ben for et godt initiativ, samt forskellen på at melde sig til frivilligt eller ej. Enighed om 

at det handler om ”Markvandring” – at få indblik og viden. 

LT, Trine og TA laver et fælles brev, hvor de beskriver intentionen med besøg og rammerne for opsamling i 

bestyrelsessammenhæng. Lærere og pædagoger melder ind frivilligt, om de ønsker at deltage. LT 

koordinerer plan mellem lærere/forældre. Vi går efter, at det kommer til at ske i marts. 

Indsatsen kan udmunde i; 

1. At der udstikkes en retning – at vi får en målsætning for UU  

2. Nyt princip for UU 

3. Kommunikation om UU og hvad det er på Vorrevangskolen? 

4. At forstå hvad de enkelte lærere/pædagoger tænker og forstår ved UU 

5. At der sker en udvikling og et kvalitetsløft af UU; Hvad ser ud til at virke? 

6. At vi får defineret og beskrevet vores fordeling mellem UU, FF, MOL og tolærerordninger 

Ad 3 Facebook 

Henrik efterlyser indhold. Succesen sidste år var i høj grad præget og båret af det fælles tema: Fælleskab 

Debat om betydningen af løbende eller punktvise opslag – samt bestyrelsens indsats/ansvar 

Ideer til temaer/gode historier: 

1. Hvad laver man i UU? 

2. Hvad laver man tirsdag den _____ kl. ____ ? 

3. Hvad laver man i idrætstimerne i denne uge? 

4. SFO musical 

5. Vorrestrup 

Vi beslutter, at det bliver et forårstema på Facebook om UU, som Henrik er tovholder på. 

Ad 4 Budget og regnskab 

Vi kommer ud med et positivt resultat fra 2016. Vi vil derfor på det kommende SB-møde gerne have 

bestyrelsen med til at lave nogle prioriteringer omkring lokalerenovering, bygningsvedligeholdelse og 

udeområder. 



Græsplæne/belægning foran Filuren skal måske gentænkes. Positivt at der er tænkt på en legeplads foran 

de små specialklasser. Stor opbakning til ledelsens øvrige ideer og forslag. 

Ad 5 Forældretilfredshedsundersøgelse 

En mulighed var at tilføje et spørgsmål om UU? Men det er også en overvejelse værd om spørgsmål fra 

tidligere år måske skal gentages for at se en udvikling? LT finder spørgsmål frem for sidste gang, og vi mailer 

sammen om de endelige spørgsmål, som bestyrelsen ønsker at tilføje. 

Ad 6 Procesplan for planlægning af næste skoleår 

Gennemgang ved LT bl.a. UU, mødefora, flexuger, fagdage, skemalagt samarbejdstid, læringsplatform 

(”Min Uddannelse”) og fravær.  

Ad 7 Punkter til næste møde 

1. UU; Igangsættelse af proces 

2. Ansøgning om reduktion af UU 

3. Budget og regnskab 

4. Dagsorden til 7/3 

Ad 8 Personale-/fordybelsesdag 3. marts 2017  

Specialafdelingen er på PPR-kursus. De øvrige afdelinger skal arbejde med læringsplatform og elevplaner. 

Underholdning og fællesspisning sidst på dagen. Indskoling og specialklasseelever opfordres til at blive 

hjemme. Midtpunktet skal være i Klubben. Udskolingen får besøg af frivillige ungdomsorganisationer. 

Ad 9 Evt. og meddelelser 

Stor tilfredshed med de udfærdigede høringssvar omkring klubtilbud for 4.årgang og toiletrenovering. 

Kommende SB-møder: 28/2, 7/3 (med dagtilbud), 29/3, 25/4, 31/5 og 15/6 
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