
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 
Dato: 24/2 2020 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Ulbjerg 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet – enten  
Ivan Flarup Hansen,  
Kristian Schmidt 
eller Malene Holst Andersen 
vil være referent 

Deltagere:      
 
Thomas Mathias Madsen, bestyrelsesformand 
 
Sofie Melhedegaard Vasegaard 
Steen Villekold 
Jane Hanneberg Bay Jensen 
 
Karsten Jørgensen 
Per Horn Petersen 
Max Klitgaard Sørensen 
Martin Jacobsen 
 
Ricky Lyng, medarbejderrepræsentant – lærer 
Jonna Roersen, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer 
 
Kristian Venø Vejlby, elevrepræsentant 9.x formand Skals 
Tobias Cho Hansen, elevrepræsentant 9.x næstformand Skals 
 
Fraværende: 
Bent Aas Kjær, næstformand i bestyrelsen 
Sofie Kjær Lauritzen, elevrepræsentant 6. Kl. Ulbjerg 
Julie Ebbesen Jensen, elevrepræsentant 6. Kl. Ulbjerg 
 

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

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

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

1. Godkendelse af dags-
orden (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. 
 
Beslutning. 
Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af refe-
rat (B) 
 
 

19:05 
5 min 

Skriftlig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30/1 
2020 
 
Referat fra mødet den 30/1 godkendt og underskrevet. 

3. Fra eleverne (O) 
 
 

19:10 
10 min 

Elevrådet i Skals.  
Arrangerer en sportsdag formentlig i kommende skoleår.  
Elevrådet i Ulbjerg. 
Fastelavnsfest gennemført og planlægning af elevfest for mel-
lemtrinnet under planlægning 
 
 

4. Princip for ‘Underret-
ning af hjemmet om 
elevernes udbytte af 
undervisningen” 
(O)(D) 

19:20 
20 min 

Baggrund: 
Princip for ‘Underretning af hjemmet om elevernes udbytte af un-
dervisningen”, behandles første gang (I denne omgang), i bestyrel-
sen. Princippet har til formål, at sikre vore børns optimale udbytte 
af den undervisning de tilbydes.  
 
Mål: 
Input og sparring fra den øvrige bestyrelse, med henblik på endelig 
godkendelse på mødet marts 2020.  



 

 
 

 
Proces 

• Princippet præsenteres af arbejdsgruppen 
• Bestyrelsen drøfter princippets udformning og indhold 
• Bemærkninger og rettelser bliver noteret til eventuelle ju-

steringer 
• Princippet skal herefter justeres med henblik på endelig 

godkendelse på marts-mødet 
 

Orientering og drøftelse 
Malene orienterede om udvalgets arbejde.  
En snak om, hvordan og hvor ofte skole/hjem samarbejdet, 
personalet er kort blevet hørt om ideen om udvidelse af sko-
le/hjem samarbejdet. Forskellige problemstillinger blev 
vendt i forhold til hvordan det rent praktisk kan gennemfø-
res. Skolefællesskabet ønsker bestyrelsens input til gode 
løsningsforslag.  
Et forslag om en samtale på ½ time i starten af skoleåret og 
en opfølgende samtale på 15. min i april/maj måned blev 
nævnt. 
Om eftermiddagen f.eks. kl. 13.30-17 et antal gange til alle 
samtaler er overstået. 
Alternativt kan tid konverteres til samtaler om aftenen. Læ-
rerne kan have indflydelse på, hvornår og hvordan samtaler-
ne kan holdes. 
Bestyrelsens input tages med tilbage til personalet. 
En opfordring fra formanden til, at eleverne forholder sig til 
skole/hjem samtalerne på de kommende elevrådsmøder. 
Et spørgsmål om, hvornår skolen kontakter forældrene ved 
udfordringer blev nævnt. 
 
 

5. Ordensregler (O)(D) 19:40 
20 min 

Baggrund: 
“Ordensregler” og “Værdiregelsættet”, skal danne den interperso-

nelle ramme for skolefællesskabet. Det handler med andre ord om, 

hvordan vi behandler hinanden, hvad vi forventer og hvad vi ikke vil 

have.  

I denne omgang ser vi på ordensreglerne.  

 
Mål: 
Input og sparring fra den øvrige bestyrelse, med henblik på endelig 
godkendelse på mødet marts 2020.  
 
Proces 

• Ordensreglerne præsenteres af arbejdsgruppen 
• Bestyrelsen drøfter udkastets udformning og indhold 
• Bemærkninger og rettelser bliver noteret til eventuelle ju-

steringer 
• Ordensreglerne skal herefter justeres med henblik på en-

delig godkendelse på marts-mødet 
 
 



 

 
 

Orientering, drøftelse og beslutning. 
Malene gennemgik udvalget forslag til ordensregler. 
Forskellige input til formuleringer og om, det er de rigti-
ge punkter der er med i ordensreglerne. Drøftelse af, 
hvorvidt ordensreglerne tydeligere skal ses fra et bør-
neperspektiv. I hvilket omfang skal eleverne inddrages i 
dette arbejde?  
 
Ordensreglerne vedtaget i skolebestyrelsen den 24/2 
2020 med enkelte rettelser. 
 

6. Skolebestyrelsesvalg 
2020 (O)(D)(B) 

20:00 
20 min 
 

Baggrund: 
Der er skolebestyrelsesvalg i 2020. Udover de obligatoriske tiltag i 

forbindelse med valget, har bestyrelsen, på mødet i januar, beslut-

tet at iværksætte en række selvstændige initiativer.  

Steen Villekold og Bent Kjær påtog sig opgave, at komme med et 

udspil til disse initiativer.  

 
Mål: 

• Endelig beslutning om hvilke initiativer vi skal iværksætte 

• Navngivne tovholdere på de enkelte initiativer 
 

Proces 

• Steen Villekold præsenterer de foreslåede initiativer 

• Bestyrelsen drøfter hvilke initiativer der skal sættes i søen 
• Der sættes navn på de forskellige tovholdere 

 

Orientering, drøftelse og beslutning. 
Steen Villekold fremlagde forslag til, hvordan vi gør opmærk-
som på skolebestyrelsesvalget i foråret 2020.  
Ønske om uddeling af flyere i uge 10 efterfulgt af kaffebord i 
uge 12, når forældre henter børn i SFO. 
Input til indhold i en flyer.  
Information om børnehaven, vikardækning, trafikpolitik, det 
generelle arbejde i skolebestyrelsen, skolebyggeri i Skals, 
skolefællesskabets fremtid blev nævnt som emner til indhold 
i en flyer. 
Onsdag den 18. marts kaffe om eftermiddagen på Skals Skole 
deltager Jane, Sofie, (Bent) og Steen 
Onsdag den 18. marts, kaffe om eftermiddagen i børnehaven 
Møllebakken, deltager Martin i Ulbjerg SFO deltager Thomas 
Torsdag den 19. marts om morgenen på Ulbjerg Skole delta-
ger Max. 
Blomsterpinde indkøbes, flyer til gennemsyn i bestyrelsen 
inden udlevering. 
Valgmøde på Skals Skole tirsdag den 17. marts. 
Regler for antal år i bestyrelsen præciseres. 

7. Princip - “Undervisnin-
gens organisering” (B) 
 

20:20 
5min 
 

Princippet for “Undervisningens organisering”, blev behandlet på 
januar 2020 mødet. Princippet søges godkendt med de rettelser 
der blev besluttet på mødet. 
 



 

 
 

Beslutning 
Princippet godkendes i bestyrelsen den 24/2 2020 

8. Ansøgning om mel-
lemtrin (O)(D)(B) 
 

20:25 
20 min 

Baggrund 
Skolefællesskabet har mulighed for at omprioriterer resurserne i det kom-
mende skoleår således, at eleverne på mellemtrin og udskoling får en 
kortere skoledag, mod en bedre normeret undervisning- Altså flere perso-
naletimer.  
 
Mål 
Ledelsen ønsker bestyrelsens opbakning til at gøre brug af denne mulig-
hed.  
 
Proces 

• Skoleleder Malene Holst Andersen redegør for ledelsens ønske 
og de medfølgende konsekvenser 

• Bestyrelsen drøfter ønsket 
• Bestyrelsen beslutter, om de ønsker at støtte ledelsens ønske 

 

Orientering, drøftelse og beslutning. 
Thomas og Malene orienterede om dette pkt.  
Bestyrelsen godkender den kortere skoledag. 

 

9. Økonomi (O)(D)(B) 
 

20:45 
15 min 

Baggrund 

Skolefællesskabet har et relativt højt beløb stående på bundlinjen, i regn-

skabet 2019. De u-forbrugte midler er en fremtidig sikring af skolefælles-

skabets fremtid de kommende par år. Forvaltningen ønsker, regnskabs-

teknisk, at overføre en del af de uforbrugte midler til det kommende bud-

getår. Det ser pænere ud, så at sige.  

 

Mål 

Teknisk overførsel af dele af de uforbrugte midler, fra et regnskabsår, til 

det næste. 

 

Proces 

• Malene Holst Andersen redegør for forvaltningens ønske og kon-

sekvensen heraf 

• Bestyrelsen drøfter ønsket 

• Bestyrelsen beslutter om de kan godkende ønsket 

 

Orientering, drøftelse og beslutning 
Malene orienterede om opsplitning af overskud-
det/mindreforbruget efter anmodning fra forvaltningen. 
Bestyrelsen godkender med forventning om at det overførte 
beløb er en del af budgettet for 2021. 

10. Meddelelser (O) 
- skoleledelsen 
- formanden 
- Ulbjerg Skole 
- Ulbjerg SFO 
- Ulbjerg BH 
- Skals Skole 
- Skals SFO 
- Skals Klub 

 

21:00 
15 min 

Malene Holst Andersen 

• Børnetal 
• Økonomi kort 

Thomas Mathias Madsen 

• Fra Seneste møde i Børn og Unge udvalget (B&U) 

 
 

11. Eventuelt (O) 
 
 

21:15 
5 min 

 

 Næste møde (O)  Tirsdag 31. marts 2020, kl. 19.00 – 21.30, i fællesrummet P I på Skals Sko-
le/SFO. 
Onsdag 29. april 2020, kl. 19.00 – 21.30, i personalerummet på Ulbjerg 
SDI. 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Boerne-og-Ungdomsudvalget
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Boerne-og-Ungdomsudvalget


 

 
 

Torsdag 28. maj 2020, kl. 19.00 – 21.30, i fællesrummet P I på Skals Sko-
le/SFO. 
Mandag 22. juni 2020, kl. 18.00 – 22.00, i personalerummet i fællesrummet 
P I på Skals Skole/SFO (sommerafslutning). 
 

 Noter (O)  Link til sharepoint-mappe, med denne dagsorden 
Dagsorden 
 

 Aktive arbejdsgrupper  Princip ‘Evaluering af elevernes udbytte af arbejdsdagen’ 
- Kirsten 
- Sofie 
- Kristian 
- Malene 

Ordensregler 
- Malene 
- Per 
- Maj-Britt 

Princip ‘Skole/Hjem samarbejde’ 
- Kirsten 
- Sofie 
- Kristian 
- Malene 

Værdiregelsæt 
- Bent 
- Ricky 
- Malene 
- Thomas 

 

 


