












 

   
                            

                                                                      Ødsted Skole Ammitsbølvej 18, 7100 Vejle tlf.: 7681 3980 
                                                               Skoleleder Helle Futtrup Jørgensen, mail: hfujo@vejle.dk 

Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato : 27. februar 2017 Tidspunkt : 19.00 – 21.30  

Mødested : konferencerummet Kaffe/te: HF og BB  

 
Afbud: Christian Bonde – Louise 
 
O: Punkter til orientering. 
D: Punkter til drøftelse/debat. 
B: Beslutningspunkt.      
G: Punkt til godkendelse. 

 

1.  Godkendelse af referat (G) 
Referat vedhæftet dagsordenen. 
Godkendt – en dato blev ændret i årshjulet– næste bestyrelsesmøde er den 29. marts i 
stedet for den 27. marts 

2.  Elevrådet (O og D) 
Elevrådet har iværksat en toiletkontrolordning, hvor der bliver sat smiley på pæne og 
rene toiletter. Ordningen er gået lidt i sig selv, da tjansen er kommet til store B. 
Elevrådet håber, at ordningen kommer til at fungere igen. 
Man ønsker forskellige ”ting” til aktiviteter i frikvarterene. 
Man ønsker, at der bliver arrangeret et cykelsponsor løb. 
Fællesskabsdagen – der er kommet forskellige forslag fra klasserne. 
Der er klasser, som er utilfredse med snereglerne. 
Der ønskes en skateboardrampe nede ved sportspladsen. Det er noget, man har talt 
med lokalrådet om. 

3.  Orientering fra formand og skoleleder. (O) 
Alle elever skal blive så dygtige de kan – med inspiration fra Ontario. Uge 11. 
Genbesøg fra Ontario i uge 12. 
Det betyder, der er 1/5 af personalet på kursus hver dag i uge 11. Differentieret 
læring og ledelse er vores fokuspunkt, hvor vi primært har koncentreret os om 
feedback.  
Skolechefen i Vejle Kommune Anette Jensen stopper i april 
Vi har været i avisen – se vedlagt artikel. Dejligt med positiv omtale. 
Der har været møde med lokalrådet. Lokalrådet vil rigtigt gerne høre, hvad vi synes, 
kunne være interessant at søge penge til. Man forsøger meget at tænke de unge ind, 
da der mangles aktiviteter for dem i Ødsted 

4.  Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017.  (O og D) 
Forældretilfredshedsundersøgelsen er nu blevet frigivet til drøftelse i bestyrelser og i de 
lokale MED-udvalg. Undersøgelsen behandles fortroligt indtil den er politisk behandlet d. 9. 
marts. Den 10. marts skal den lægges på hjemmesiden. 
Forældretilfredshedsundersøgelsen for Ødsted Skole er vedhæftet denne dagsorden. 
Prioriteringskortene viser, at der er et område, som vi skal være særligt opmærksomt 
på. Det er det punkt, der omhandler trafiksikkerhed mellem skole og hjem. 
Bestyrelsen har udarbejdet trafikpolitik -  bliver den mon læst? 
Måske er det en ide at tage trafikpolitikken og trivselsundersøgelsen op på 
forældremøderne. 
Der er sket en del, men alligevel opnår vi igen dårligt score på dette punkt. 
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Skolebestyrelsesmøde 

Det handler måske nok mest om færdselsadfærd. 
Det er også vigtigt at fortælle, hvem der kan gøre noget ved de store ting - såsom lys 
og cykelsti på Ammitsbølvej -  situationen på Sønderlund - krydsende lastbiler ved 
grusgraven. Det er ikke skolen og bestyrelsen. 
Vi scorer også lavt i punktet om ”brugen af omverdenen” - altså brugen af naturen og 
lokalområdet. 
Det kan måske handle om, at vi ikke er gode nok til at formidle, at vi rent faktisk gør 
en masse. 
Man kunne måske holde et møde med de lokale erhvervsdrivende, hvor vi kan 
snakke om, hvad vi kan bruge hinanden til. 
Man kunne måske sammenskrive, når der sker noget lidt særligt. Det kunne måske 
skrives på Facebook eller Intra. 
Skabe ro og orden er også et punkt, hvor vi scorer lavt. 
Det er ikke et generelt problem, som skolen ser det, men problemet ligger bestemte 
steder, hvor der bliver handlet. 
Måske er det også et spørgsmål om kommunikation. 
 
Generelt scorer vi lidt over gennemsnittet, og det er tilfredsstillende. Vi slår ikke 
specielt skævt ud nogen steder. 
Vi har gode resultater på mobning og tryghed og andre områder.  

   5. Godkendelse af budget. (O, D og G) 
Budgettet for dette år præsenteres og sættes til godkendelse i bestyrelsen. 
Vi har en ingen gammel gæld. Vi har nulstillet de forskellige konti. 
Budgettet er godkendt. 

   6. Ødsted Skoles skoledistrikt. (O og D) 
Der er fra Egtved Skole indsendt et ønske til byrådet om ændring af skoledistriktet til 
henholdsvis Egtved Skole og Ødsted Skole. Der ansøges om et stykke af Ødsted 
Skoles skoledistrikt. 
Ansøgningen drøftes med henblik, hvilke skridt, der skal træffes fra Ødsted Skole i 
den forbindelse. 
Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen. 
Bestyrelsen ser ingen grund til at ændre på vores skoledistrikt. 
Dorte og Helle sammenskriver et svar. 

   7. Evt. 
Input til dialogmødet den 22. marts 

 Opfølgning på Ontario 
 Hvordan går det med Danmark bedste folkeskolen i Vejle Kommune? 
 Resursefordelingsmodellen 

Der er et kursus den 25. marts. Vi skal til Kolding. 
   8. Lukket møde 
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Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato : 12. januar 2017 Tidspunkt : 19.00 – 21.30  

Mødested : konferencerummet Kaffe/te: HF og BB  

 
Afbud: Gitte 
 
O: Punkter til orientering. 
D: Punkter til drøftelse/debat. 
B: Beslutningspunkt.      
G: Punkt til godkendelse. 

 

1.  Godkendelse af referat (G) 
Referat vedhæftet dagsordenen. 
Godkendt 

2.  Elevrådet (O og D) 
Elevrådet har søsat projektet angående toiletpatruljen – patruljen gennemgår 
toiletterne og belønner ”pæne” toiletter med smiley. 
Der skulle laves en kampagne angående sortering af affald. 
Der er for meget affald, som kommer i de forkerte poser. 
Aktivitetsfonden har spurgt elevrådet, om det vil komme med ideer til, hvad 
aktivitetsfonden skulle bruge deres penge til. Pengene skal bruges til noget, som 
kommer alle elever til gode. 
Elevrådet foreslår udendørs bord og bænke sæt. 
Legepatruljen ønsker flere medlemmer. 
Mange i elevrådet vil gerne have temaugen ”Byen” genindført. 

3.  Orientering fra formand og skoleleder. (O) 
Forældretilfredshedsundersøgelse. 
Karakterer. 
Årsopgørelse og budget. 
Kursus fra Skole og Forældre. 
 
Forældretilfredshedsundersøgelsen er i gang. Der er kommet en reminder ud til 
forældrene. Der kommer flere remindere. Undersøgelsen udløber den 24 januar. Den 
klasse, der har den højeste besvarelseskvotient får 1000 kr. 
Vi ligger blandt de 12 skoler i kommunen, som præsterer bedre end forventet ved 
prøverne 2016. 
Vi har fået en ny sekretær – Lone Bech. 
Den 17. december var der en artikel i avisen (VAF) om samarbejdet mellem skole og 
idrætsforening. Det drejer sig om etableringen af en beachvolleybane. 
Årsopgørelse og budget. 
Vi er i gang med årsopgørelsen. 
Kursus fra Skole og Forældre. 
Skolebestyrelsesmedlemmer er blevet inviteret til et kursus med titlen ”Når 
skolebestyrelsen tager ansvar og følger op” den 25. marts.  
Steen, Lars, Dorte og Ina(måske) melder sig til kurset. 

4.  Høring på ressourcetildelingsmodellen. (O og D) 
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De 27 modellers muligheder og udfordringer drøftes frem mod et høringssvar fra bestyrelsen 
på Ødsted Skole. Der nedsættes et udvalg, som skriver høringssvar til rundsending, 
kommentering og godkendelse af den samlede bestyrelse.  
Der skal afgives et høringssvar inden den 27. januar. 
Der er 9 alternative muligheder for brug af modellen, som giver lidt ekstra til Ødsted Skole, 
men der er tale om små beløb. 
Der er tre håndtag at skrue på:  

• Tildeling til ”Dansk som 2. sprog” 
• Tildeling til URS 
• Grundbeløbet størrelse 

Politikerne vil ikke ændre selve modellen – kun regulere den, hvilke kommer til at virke, som 
regnearksgymnastik. 
Helle, Dorte og Skotte udarbejder et høringssvar. 
Torsdag den 19. januar klokken 16. samles udvalget. 

   5. Sundhedspolitik. (G) 
Udvalgets tilrettede udkast til Sundhedspolitikken vendes på mødet til endelig godkendelse 
og opslag på skolens hjemmeside. 
Sundhedspolitikken er vedhæftet dagsordenen. 
Kommentarer 

• Det kræver godt brandstof for at kunne lære 
• Passagen med slik, sodavand og kage skal omformuleres 

Helle laver de sidste tilretninger 
Herefter godkendes politikken 

   6. Et gennemsyn af hjemmesiden. (D) 
Hjemmesiden ses igennem, og vi lister rettelser op til bearbejdning efterfølgende. 

• Personalelisten skal opdateres 
• Skolebestyrelsen skal også opdateres med medlemmer og billeder 
• Forsiden – grundoplysninger forkerte klasselærer og ingen ved 8.  
• Lektiefri skole – det kan vi ikke skrive - der er lektier 
• Og mange andre ting 

Der opfordres til at sende Helle et link, når man opdager, der er forkerte eller 
manglende oplysninger på hjemmesiden. 
Gode historier skal på forsiden 
Ikoner, der ikke er aktive, skal slettes. 
Billeder og videoer – her skal være link´et til facebook. 
Punktet tages op igen senere. 
 

7. Årshjulet for bestyrelsesarbejdet. (O og D) 
Der skal lægges emner ind til dette halvårs bestyrelsesmøder, f.eks. branding af 
skolen.  
Årshjulet er vedhæftet dagsordenen. 
22. marts – dato ændres, da der er sammenfald med et møde med det politiske udvalg 
og bestyrelsesformænd og næstformænd. 
22. marts udgår. 
27. marts - arbejdes der med ”forældrerådenes rolle og opgave” 
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Kan vi arbejde med branding – hvordan kan vi som bestyrelse arbejde med branding? 
Hvordan står det til med pjækkeri på Ødsted Skole? – dette er et tema, der er fremme 
i pressen lige nu. 
Det kan være en god ide at tage udgangspunkt i det, der er oppe i pressen helt aktuelt. 

   8. Evt. 
 

   9. Lukket møde 
 

 



























Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

