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Referat 
 
Tilstede:  
Torry, Sarah, Mette, Trine, Poul, Toke, Vivi, Søren, Henrik, Hanne og Marc 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 26.september 
 
Referatet blev godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Generel orientering om budget, samt forventet regnskab v. Søren  

 
Søren gennemgik regnskab. Tallene blev vendt. Der er et positivt resultat.  
 
 

4. Skolevejsanalyse   
Vores bemærkninger er tilsyneladende slet ikke blevet hørt, så hvad er vores næste skridt?  
 
Bestyrelsens indsigelser til skolevejsanalysen er ikke blevet hørt. De har kigget på børnenes 
sikkerhed og anden prioritet er personalets parkering. 
Søren har henvendt sig for at høre nærmere vedr de justeringer der var ønsket. Søren har en 
formulering som vi skal bruge hvis skolebestyrelsen vil have formuleringen fjernet. 
Trine anbefaler at de justeringer der står i skolevejsanalysen fjernes. Bestyrelsen ber Søren om 
at sende en indsigelse således at der tages højde for at personalet også kan få 
parkeringspladser. Søren forsøger at få ændret tidspunktet fra kl. 7 – 9 til kl. 7 – 8. 
Vi afventer at høre nærmere. 
Hvis vi på sigt synes der er anledning til at vende trafiksikkerheden så laver vi et 
”rugbrødsudvalg”. 
  

 
5. SFO-forældreråd v. Marc  

Børn og Unge er meget opmærksomme på, om der etableres SFO forældreråd på skolerne. På 
Vorrevangskolen har det været svært at finde medlemmer, og der har de sidste år ikke været etableret et 
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forældreråd. Punktet drejer sig om, hvordan vi på Vorrevangskolen kan lave en model, der gør at 
skolebestyrelsen varetager den opgave som forældrerådet skulle have.  
Vi er så heldige at en del medlemmer i skolebestyrelsen faktisk har børn i SFO’en. Et forslag kunne derfor 
være, at vi laver et ”mini-forældreråd”/udvalg, der har til opgave at varetage SFO’ens drift og udvikling bredt 
set. Udvalget kunne f.eks. mødes ½ - 1 time før hver andet bestyrelsesmøde. 
 
Forældrestemmer fra SFO/ nye forældre vil kunne bidrage konstruktivt ind og kunne bruges i 
fremtidigt øjemed i forhold til at sætte SFO på dagsorden, samt rekruttering til SB, så rigtig god ide 
med et udvalg/råd under SB.  
Forældreråd: Sarah (og hun spørger Marianne, 0.årgang), Hanne, Poul, Torry, Vivian og Marc vil 
gerne deltage og være med til at spotte /kandidater til udvalget. Der er bred tilslutning til forslaget. 
Marc undersøger om der er en fra SFO der vil være medarb rep. 
 
 

6. Årets tema; Elevtrivsel 
Bestyrelsen er på elevniveau undersøgende ift. elevernes trivsel og undervisningsmiljø. Dette sker 
gennem deltagelse på elevrådsmøder og i klasser (se bilag med plan over datoer) 
 
Vivi tjekkede datoerne af. 
 
Vi arbejdede i grupper omkring fælles spørgsmål. 
 
Interviews i klasserne: 
 
Præsentation: 
Hvad hedder jeg? 
Jeg går nogle gange til møde med Lise, Vivi og Marc. 
Hvorfor er jeg her i dag? 
Det er fordi vi gerne vil lave en god skole. 
Det er fordi vi vil lave en endnu bedre skole. 
 
Spørgeguide: 
Hvad gør dig glad ved at gå i skole? 
Hvad kan gøre dig ked af det? 
Nævn en ting der er godt ved lige netop Vorrevangskolen.  
Hvis der er noget der skal laves om – hvad kan det så være? 
Hvis du drømmer om skolen hvad drømmer du så? 
Hvad er det bedste ved undervisningen? 
 

• Undervisning 
• SFO 
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• Traditioner – musical, trivselsdag, Vorrestrup, bedstegæstedag osv 
•  

 
Elevråd: 
 
Vivi noterede datoerne. Toke klær’ lærerne på til at samle op. Elevrådet laver interviews i 
udskolingen. 
 
Det vil være en god ide at forberede børnene på spørgsmålene nogle dage før. 
 
I specialklasserne kan man anvende smileys – tegne på tavlen. Sarah laver en ”walk and talk”. 
 
Bestyrelsesmødet den 28/11 samler vi op og alle møder forberedt. 

 
7. Skolebestyrelsesvalg  

 
Vivi gennemgik tidsplanen. Vi er i god tid.  
Trine, Mette og Martin valgt i 2014 
Biola, Poul, Henrik og Hanne valgt i 2016 
Sarah og Marianne valgt i 2017 
 
Sarah vil gerne stille op. 
Mette vil gerne genopstille. 
Trine genopstiller ikke. 
 
Mette, Biola, Hanne, Henrik, Sarah, Poul. 
Martin og Marianne skal spørges.  
Vi efterlyser en kandidat – Måske kan vi kombinere et forældrearrangement sammen med 
”digital dannelse”. 
Alle bør overveje formandsposten. 
 
 

8. Punkter til næste møde 
 
TEMAMØDE: 
Opsamling på elevtrivsel og interviews. 
Bestyrelsens kommentar til kvalitetsrapporten 
Mødet udvides til kl. 17 – 20. Vi sørger for lidt mad. 
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9. Meddelelser og evt. 

 
Tak for bidrag til lærernes dag. 
Dialogmøde med Benjamin Simzek 8/11 kl. 17.30 – 20. 
Mette Nielsen laver speciale. Marc og Søren overtager. 
Vorrebladet kommer før jul. Der er deadline 1/12 Tema: Børnestemmer. 
Blade og folder blev uddelt. Børn og unge på mod stærkere fællesskaber. 
 
Torry er fraværende. Er på TR kursus. 
 
 
 
Ref. Marc 
 


