
 

 
 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 13/12 2021 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Ulbjerg Skole 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet – enten  
Ivan Flarup Hansen,  
Thomas Mathias Madsen, Den-
nis Villadsen eller Malene Holst 
Andersen vil være referent  

Deltagere:      
Bent Aas Kjær, bestyrelsesformand 
Max Klitgaard Sørensen, næstformand 
 
Karsten Jørgensen, forældrerepræsentant Ulbjerg 
Per Horn Petersen, forældrerepræsentant Ulbjerg 
Martin Jacobsen, forældrerepræsentant Ulbjerg 
 
Steen Villekold, forældrerepræsentant Skals 
Esben Viborg, forældrerepræsentant Skals 
 
Karen Peelen Arkestejn, medarbejderrepræsentant – lærer 
Martin Stisen, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer 
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog 
 
Rebekka Kjær, Elevrådsformand Skals 
Kira Linde Østergaard, Næstformand Skals 
 
Malene Holst Andersen – Skoleleder 
Dennis Bøjesen Villadsen – Pædagogisk leder 
Ivan Flarup Hansen – Pædagogisk afdelingsleder 
Thomas Mathias Madsen – Pædagogfaglig leder 
 
Fraværende: 
Pernille Mikkelsen, orlov 
Jane Henneberg Bay Jensen, forældrerepræsentant Skals 
Sofia Bjerregaard Sørensen, Elevrådsformand Ulbjerg 
Merle Skytte Sørensen, Næstformand Ulbjerg 
 

Dagsorden  
Overskrift og klassificering- er 
punktet til orientering (O), drøf-
telse (D), beslutning (B) eller et 
arbejdspunkt (A), 

Tid 
Esti-
meret 
tid til 
punk-
tet 

Beskrivelse 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster.  
 

1.  Godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

19.00 
5 min 

Godkendelse af denne dagsorden. 
Denne dagsorden er principielt godkendt, ved udsendelse af 
den endelige dagsorden senest 4 dage før mødedato. 
 

2.  Godkendelse af re-
ferat (B) 

19.00 
 

 

3.  Meddelelser (O) 
- Skoleledelsen 
- Formanden 
- ELEVRÅDET  
- Ulbjerg Skole 

19.05 
10 min 

Skolelederen: Status på Fremtidens Skole – herunder indby-
delse til Pæd. Aften d. 25.1.2022. 
Malene orienterede ”vores” Fremtidens Skole, vores forslag 
blev sendt til forvaltningen umiddelbart inden offentliggørel-
sen af forslag til ny skolestruktur. 



 

 
 

- Ulbjerg SFO 
- Ulbjerg BH 
- Skals Skole 
- Skals SFO 
- Skals Klub 

Formanden: Er det muligt at flytte april-mødet fra 21.4 til 20.4 
2022? 
Mødet fastholdes den 21.4 2022 med afbud fra formanden. 
 
 
 

4.  7 minutter - 
(O) 

19.15 
10 min 

Skals Indskoling 
 
Udsættes til næste møde 
 

5.  Artikel i Stiften (O) 19.30 
15 min 

Bilag 
Forældretilfredshedsundersøgelse 
Skolelederen informerer, og der er plads til spørgsmål og 
kommentarer 
 
Malene orienterede om forældretilfredshedsundersøgelsen, 
4000 er blevet spurgt, differencen mellem nr. 1 og nr. 27 er 
på 0,2 fra 3,9 til 4,1. Det har ikke været muligt for forvaltnin-
gen at finde ud af, hvad der er blevet spurgt om. 
Skal vi reagere på undersøgelsen – det er der ikke stemning 
for. Vi bør arbejde med vores image gennem vores nye Pr-ud-
valg. 
Debat om vi skal invitere ”Stiften” ud eller lave en undersø-
gelse blandt forældrene. Vi lader pt. sagen ligge. 
 
 

6.  Forslag til det nye 
byråd om skole-
struktur 

19.45 
45 min 

Bilag 
Onsdag aften afleverede det afgående børne/unge-udvalg sit 
bud på en ny skolestruktur på et orienteringsmøde inden by-
rådsmødet.  
I bilaget kan I læse, at de foreslår de nuværende 25 skoledi-
strikter reduceret til 9, og at 14 skoleledere skal afskedigedes. 
Vi debatterer ud fra bilaget. 
 
Vi skal være klare i spyttet, fastholde vi er ét skoledistrikt, vi 
har en plan, der er sendt ind til forvaltningen. 
Vi skal gå ”all in” på vores plan for at påvirke beslutningspro-
cessen. 
Det er bekymrende, hvordan f.eks. Ulbjerg Skole skal kunne 
hænge sammen med dette forslag, hvor også tildelingen bli-
ver påvirket. 
Vi skal slå på skolefællesskabets styrker, få følgeskab blandt 
lokale interessenter. 
Der arbejdes videre med vores scenarie til pædagogisk aften. 
Det er en pædagogisk aften, men bestyrelsen deltager så 
mange som muligt som lyttere. 
 
 
 

7.  PAUSE 20.00 
15 min 

 



 

 
 

8.  Tilsyn Møllebakken 
(O) 

20.15 
30 min 

Thomas orienterer og der er lidt tid til spørgsmål og kommen-
tarer. 
 
Thomas orienterede om tilsyn i Møllebakken og baggrunden 
for KVALid i Viborg kommune.  
Et omfattende arbejde, der stille, roligt og i sikker stil højner 
kvaliteten i børnenes og medarbejdernes hverdag. 
KVALid bliver måder vi arbejder på i fremtiden med årlige og 
2-årlige tilsyn af arbejdet. 
 

 Valgfag 20.45 
15 min 

Vi skal se på og godkende det kommende års valgfag. Plads til 
spørgsmål og forslag. 
 
Valgfag for det kommende skoleår blev præsenteret, måske 
suppleret med musikvalgfag. 
 
Forslaget er godkendt. 

9.  Status og midtvejs-
evaluering af besty-
relsesarbejdet  

21.00 
20 min 

Debatområder kunne være: 
Kommer alle til orde? Er møderne for lange eller for korte? 
Når vi, hvad vi skal og vil? Er tonen/stemningen på møderne 
ordentlig? Er der ændringsforslag til mødernes procedure? 
Andet? 
 
Forslag om bestyrelsens 1 års rul omkring principper og poli-
tikker rulles over 2 eller 3 år, dette bl.a. for at sikre bedre tid 
til debatter på møderne. 
Der er stor tilfredshedshed med den måde, hvorpå møderne 
afholdes.  

10.  Eventuelt (O) 20.20 Intet. 

11.  Næste møde (O)  Tirsdag d. 18. januar 19.00 – 21.30 på Skals Skole (evt. med ju-
lefrokost – i så fald bliver mødet berammet til 18.30 – 22.00)  

12.  Aktive arbejdsgrup-
per 

 Trivsels- og Sundhedspolitik: Malene, Ivan, Steen, Karen, Maj-
Britt (deadline januar-mødet) 
SFO-virksomhed: Thomas, Maj-Britt, Esben (deadline februar-
mødet  
Trafikpolitik: Kirsten, Esben, Thomas (deadline februar-mø-
det.) 
Lejrskoleudvalg: Karsten, Steen, Dennis, Anders (deadline 
marts-mødet 
Sorgpolitik: Maj-Britt, Jane, Dennis (deadline april-mødet) 
Konfliktløsning ml. børn: Max, Malene, Kedy (deadline april-
mødet)  

 


