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Mødedato: 25. februar 2020 Tidspunkt :  19.00-21.30  

Mødested : konferencerummet Forplejning: HF, JH, KH   

Afbud:  

 
O: Punkter til orientering. 

D: Punkter til drøftelse/debat. 

B: Beslutningspunkt.      

G: Punkt til godkendelse. 

 

1.  
(5 min.) 

Godkendelse af referat (G) 

Referat eftersendes dagsordenen før mødet. 

Godkendt 

 

2.  
(10 min.) 

Elevrådet (O og D) 

Elevrådets formand og næstformand orienterer om arbejdet i elevrådet. 

Det er afprøvet, at elevrådsformand og næstformand styrer møderne – det har været 

svært, og der skal arbejdes med det. Der er lavet en plan, så møderne i elevrådet kommer 

til at ligge inden møderne i bestyrelsen. 

Der har været opfølgning på en brainstorm – det er især det med at gå på sportspladsen i 

pauserne og svømning i Egtved, der vil blive arbejdet videre med. 

 

3.  
(15 min.) 

Orientering fra formand og skoleleder. (O) 

- Aula – status 

Der har været en opdatering i vinterferien. 

 

- Ansættelse barselsvikariat – pædagog 

Vi havde fået ansat barselsvikar – denne har fået fast stilling andet sted.  

KE dækker ind i rolle som primærpædagog. 

 

- Dialogmøde med Børne- og Familieudvalget. Overordnet orientering. Vi dykker 

ned i punkterne. 

HF orienterer – der er rigtig mange punkter, som der senere skal arbejdes med i 

bestyrelsen – blandt andet en del høringssvar.  

Evaluering af folkeskolereformen i Vejle Kommune. Den er blandt andet sket på baggrund 

af dataindsamling og dialogmøder.  

Præsentation af ”Udviklende fællesskaber” herunder ”Fælleskab rykker” 

 

 

4.  
(20 min.) 

Godkendelse af skolen budget for 2020/2021 (O, D og G) 

Ledelsen har opsat skolens budget på anden vis end hidtil. Ledelsen ønsker større 

gennemsigtighed, hvilket kan give et bedre overblik og indblik for skolebestyrelsen. 

Budgettet sættes til godkendelse under punktet. 

 

JH præsenterer budget. Efterfølgende drøftelse. 

Der vil fremadrettet være en løbende opfølgning på budgettet.  

Godkendt med få justeringer.  

 

5.  
(30 min.) 

Kvalitetsrapport for skoleåret 2019/19 – Vejle Kommunes Skolevæsen og data fra 

Ødsted Skole til den kommunale kvalitetsrapport. (O og D) 

En overordnet drøftelse af den kommunale kvalitetsrapport og så vil data fra Ødsted Skole 

blive gennemgået i hovedtræk på bestyrelsesmødet med de relevante nedslag i data 

undervejs. 
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Alle data for Ødsted Skole kan tilgås via dette link.  

 

Klip følgende link ind i adresselinjen – brug Google Chrome som browser: 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx 

 

Kvalitetsrapporten er medsendt dagsordenen. 

 

Drøftelse af indhold og med et fremtidigt blik på, hvordan et høringssvar kan udformes. 

 

Der er ikke sendt høringssvar ind i forhold til den kommunale kvalitetsrapport. Det er 

svært at finde en måde at melde tilbage på en rapport. Der skal måske meldes ind i forhold 

til den måde rapporten er bygget op, noget generelt i forhold til formuleringer og 

udvælgelse af tal og opstilling.  

HF fremlægger hovedpointer fra den lokale rapport for Ødsted – herunder 

trivselsrapporten.  

Endvidere blev der set på afgangskarakterer – her er der muligvis en opmærksomhed i 

forhold til sprogfagene – kan der være et tidligere fokus i forhold til skole/hjem 

samarbejdet? 

Der kommer en ny beregningsmodel i Vejle Kommune i forhold til socioøkonomisk 

reference.  

Efterfølgende drøftelse.  

 

 

6.  
(5 min.) 

 

Godkendelse af Trivselsplan og antimobbestrategi. (G) 

De aftalte rettelser er sket. Princippet er nu til endelig godkendelse på mødet. 

Det tilrettede princip er medsendt dagsordenen. 

  

Godkendt 

 

7.  
(5min) 

 

Godkendelse af Princip for forældremøder. (G) 

Princippet har været til drøftelse og høring på afdelingsmøde i Grøn afdeling før endelig 

godkendelse.  

Princippet er tilrettet i det medsendte oplæg til godkendelse på mødet. 

 

For alle afdelinger afholdes andet forældremøde mellem uge 2-6, dog 9. årg. op mod 

prøverne. 

 

Godkendt 

8.  
(30 min.) 

Skoledagens længde. (O og D) 

På mødet tages en indledende drøftelse af den fremtidige ramme for mulig afkortning af 

skoledagens længde.  

Der orienteres indledningsvist om mulighederne. 

 

HF fremlægger – efterfølgende drøftelse. Herefter skal der arbejdes med emnet i 

personalegruppen, inden det kommer tilbage til bestyrelsen. Med en afkortning af 

skoledagen skal de samme målsætninger for undervisningen tilgodeses, og der skal med 

afkortning og dermed en evt. tolærerordning kunne ses et kvalitetsløft. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx
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Der kan være noget at hente i at være to lærere i undervisningen, men modsat er der også 

en stor værdi i den understøttende undervisning/lektiehjælp. Der er nogle børn, som vil 

have svært ved at få hjælp hjemme.  

Eleverne oplever, det er lange dage, og de der skal med bus kan være relativt sent 

hjemme.  

Det kan måske være ekstra svært at få plads til bevægelse i undervisningen, hvis 

skoledagene afkortes.  

9.  
(15min.) 

Pilotprojekt – Bevægelse i skolen (O og D) 

Der er nedsat et udvalg under skolens strukturudvalg til undersøgelse af bevægelse i 

undervisningen. Udvalget har plan om pilotprojekt, som præsenteres for bestyrelsen i 

overordnede træk. 

 

JH/CM fremlægger i korte træk tankerne om bevægelse.  

Der skal justeres i forhold til input fra strukturudvalget.  

 

10.  Evt. 

 

 

11.  Lukket møde. 

 

 

12.  Punkter til næste møde: 

- Videre med: Fremtidig ramme for afkortning af skoledagen. 

- Udviklende fællesskaber. 

- Praktik for 8.årg. 

 


