
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 18/1 2022 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Skals Skole 
Mødeleder:  
Bestyrelsesformanden 
Sekretariat/referent:  
Ledelsesteamet – enten  
Ivan Flarup Hansen,  
Thomas Mathias Madsen eller 
Dennis Villadsen vil være refe-
rent  
 
Julefrokost udsættes på ube-
stemt tid! 

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 
Jane Henneberg Bay Jensen, 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 
Sofia Bjerregaard Sørensen, Elevrådsformand Ulbjerg 
Merle Skytte Sørensen, Næstformand Ulbjerg 
 
Malene Holst Andersen – Skoleleder 
Dennis Bøjesen Villadsen – Pædagogisk leder 
Ivan Flarup Hansen – Pædagogisk afdelingsleder 
Thomas Mathias Madsen – Pædagogfaglig leder 
 
Fraværende: Max Klitgaard Sørensen, Per Horn Petersen, Karsten Jør-
gensen. Sofia Bjerregaard Sørensen, Merle Skytte Sørensen. 
Pernille Mikkelsen, orlov 

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 
- Ulbjerg SFO 

19.05 
5 min 

Overtallighedsproces i hele Viborg Kommune. Der er for 
mange medarbejdere i kommunen/B&U. Processen er styret 
af DLF og Forvaltningen og følger en stram procesplan.  
 
Elevrådet deltager i Pædagogisk aften, tirsdag d. 25. januar 
2022.  



 

 
 

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

4.  7 minutter - 
(O) 

19.10 
20 min 

Skals Indskoling 
Skals/Ulbjerg SFO 
Kirsten bruger de 7. minutter på at fortælle om indskolingen, 
læring og trivsel. Robusthed gennem hele indskolingen. Ar-
rangementer og traditioner mm.  

5.  Ny skolestruktur 
(D+B) 

19.30 
45 min 

Formanden informerer. 
Viborg Byråd skal inden november 2022 vedtage en ny skole-
struktur, der tager højde for et faldende elevtal, og som sam-
tidig fortsat tilbyder god kvalitet i undervisningen. Det er en 
del af konstitueringsaftalen for det nye byråd, og det skal ske 
gennem en ændret struktur- og tildelingsmodel. Børne- og 
Ungeudvalget har fået indtil sommerferien til at komme med 
en indstilling til byrådet. 
 
D. 5. januar 2022 mødtes det nye Børne- og Ungeudvalg for 
første gang. Katrine Fusager Rohde blev valgt til udvalgsfor-
mand. Udvalget skulle tage stilling til forvaltningens (og det 
afgåede udvalgs) forslag til bl.a. sammenlægning af skoledi-
strikterne og andre besparelser. Udvalget besluttede, at der 
skal gennemføres en involverende proces med bred inddra-
gelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter. 
 
Kurt Johansen (byrådsmedlem), Kenny Schødt (bestyrelses-
medlem i Det Konservative Folkeparti i Viborg vælgerfor-
ening) og jeg arbejder pt. på at arrangere et møde med Ka-
trine Fusager Rohde. Vi vil gerne have hende til at kende sko-
lefællesskabets historik, anerkende vores gode samarbejde 
samt lytte til vores løsningsforslag, for derved at få ændret 
planerne om at lægge Skals/Ulbjerg skoledistrikt sammen 
med Møldrup og Brattingsborg. 
 
Vi skal alle til stadighed hjælpe til med at ”tromme” så mange 
beslutningstagere, forældre, medarbejdere m.fl. sammen, for 
at arbejde mod en sammenlægning. Men for at målrette ind-
satsen bedre foreslår jeg, at vi nedsætter et lille hurtigt arbej-
dende udvalg, der skal planlægge arbejdet fremadrettet. 
 
Punktet og forslaget drøftes. 
 
Der er aftalt et dialogmøde med Katrine Fusager Rohde, der 
vil drøfte den kommende skolestruktur. Der bliver lagt op til, 
at antallet af skoledistrikter bliver mindre end det oprinde-
lige forslag. Dette giver os en mulighed for at komme med 
input til den videre proces. Det blev drøftet, hvordan vi alle 
kan tale skolens sag. Måske ved at kontakte lokalpolitikerne, 
borgerforeningen mm. Vi skal være meget skarpe på, hvilket 



 

 
 

budskab vi vil have ud. Vi skal være meget bevidste om, at 
budskabet skal være, at vi er én skole.   

6.  Skolebestyrelses-
valg 2022 (D+B) 

20.15 
15 min 

Skolelederen informerer om regler mm.  
Forslag: der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, hvis op-
gave det er at planlægge forløbet op til valget, så vi får infor-
meret og adviseret flest mulige interessenter. Er der skuldre, 
der skal prikkes..? Hvem er på valg? Modtages genvalg? 
Malene orienterer om processen.  
Bent modtager genvalg. 
Martin ønsker ikke genvalg. 
Jane træder gerne til igen, hvis der ikke er andre der ønsker 
at opstille. 
Per ønsker ikke genvalg. 
Steen modtager genvalg. 

7.  Pædagogisk aften 
d. 25.1 (O) 

20.30 
15 min 

Skolelederen orienterer om program og bestyrelsens rolle. 
Malene giver en orientering omkring Pædagogisk aften.  

8.  Lejrskoler (D+B) 
 

20.45 
30 min 

Bilag 
Forslaget præsenteres kort af skolelederen. Herefter debat og 
beslutning. Forslag/vedtaget 
Indskoling: Hyttetur med 1 overnatning (2.kl.) 
Mellemtrin: Lejrskole med 2 overnatninger (4.kl.) 
Udskoling: Lejrskole i 7. kl. med 4 overnatninger (fx: Mad-
lejr) 
Bestyrelsen diskuterede formålet med at tage på lejrtur og 
en drøftelse/fortælling af egne oplevelser.  
Hvis 9. klasse skal på lejrtur skal de selv tjene pengene, hvil-
ket skolen giver mulighed for. Turen kunne fx gå til Køben-
havn med 2 overnatninger.  

9.  Skoledagens 
længde / Læsebånd 
 

21.15 
15 min 

Beslutning fra september-referatet:  
”Vi kan se på vores understøttende undervisning, der for-
trinsvis findes i de lange frikvarterer. Bestyrelsen er af den 
holdning, at skoledagene er alt for lange. Måske skal frikvar-
tererne kortes ned? Det er ikke længden af skoledagene der 
er afgørende for elevernes læring og trivsel. Måske kunne 
Skals bruge Ulbjergs model om et læsebånd, hvor tiden her-
til tages fra frikvartererne? Bestyrelsen bakker op en kortere 
skoledag og arbejder videre med disse tanker. ” 
 
Denne beslutning vil medføre, at der skal bruges flere timer, 
da tiden til læsebåndet tages fra frikvartererne. 
Vi skal klarlægge, om vi vil finde timerne et andet sted, om ti-
den skal tages fra dansktimerne, eller om vi er nødt til at lave 
beslutningen om og droppe læsebåndet af økonomiske årsa-
ger.  
 
Vi tager hul på snakken om et læsebånd. I forhold til den 
økonomiske situation, er det ikke pt. aktuelt. Beslutningen 
udsættes. 

10.  Trivsels- og sund-
hedspolitik (D+B) 
BUFFERPUNKT 

30 min Bilag 
Bilaget debatteres og der er mulighed for opklarende spørgs-
mål. Herefter søges forslaget godkendt. 



 

 
 

11.  Værdiregelsæt 
(D+B) 
BUFFERPUNKT  

10 min Bilag 
Skolelederen orienterer om Skolefællesskabets implemente-
ring af det nuværende værdiregelsæt. Herefter kan der kom-
mes med forslag til eller ændring af værdiregelsættet. 

12.  Klassedannelse 
(D+B) 
BUFFERPUNKT 

30 min Bilag 
1. Hidtil er klassedannelserne blevet baseret meget på 

faglige fællesskaber. Herved kan bedste venner nogle 
gange blive splittet ad. Skal vi ændre på det princip? 

2. Kan klassedannelsen tages op til revision? Hvis ja, 
hvornår? 

13.  Eventuelt (O) 20.30 
(?) 

 

14.  Næste møde (O)  Tirsdag d. 22. februar 2022 19.00 - 21.30. 

15.  Aktive arbejdsgrup-
per 

 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)  

 


