
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 
Dato: 22/6 2020 
Tidspunkt: kl. 18.00-21.30 
Sted: Skals skole 

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 
 
Ricky Lyng, medarbejderrepræsentant – lærer 
Jonna Roersen, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog 
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer 
 
 
Fraværende: 
Bent Aas Kjær 
Max Klitgaard Sørensen  
Sofie Kjær Lauritzen, elevrepræsentant 6. Kl. Ulbjerg 
Julie Ebbesen Jensen, elevrepræsentant 6. Kl. Ulbjerg 
Kristian Venø Vejlby, elevrepræsentant 9.x formand Skals 
Tobias Cho Hansen, elevrepræsentant 9.x næstformand Skals 
 
 

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) 
 

18:00 
5 min 

Godkendelse af denne dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af refe-
rat (B) 
 
 

18:05 
15 min 

Skriftlig godkendelse af referater fra coronaperioden. 
 
Referat fra 31. marts, godkendt og underskrevet 
Referat fra 29. april, godkendt og underskrevet 
Referat fra 19. maj, godkendt og underskrevet 
Referat fra 28. maj, godkendt og underskrevet 

3. Fotografering i skoleti-

den (D) 

18:20 
30 min 

 Baggrund: 
 
Fra underviserne: 
I 3. klasse var der en mor der kom i et frikvarter og optog alle pi-
gerne der dansede. Det spurgte jeg Malene om hun måtte, Malene 
mente nej. Senere kom der nogle store børn og fotograferede nog-
le piger fra 3. klasse, fordi de havde en opgave om noget der be-
gyndte med, De spurgte godt nok om lov, men jeg mener det er 
forældrene der skal give lov, det kan måske være svært at sige nej. 
Jeg ved også der er børn der ikke må fotograferes.  Der er også et 
ønske om vi ikke kan gøre noget lign.  Facebook, til at fremvise fx 
elevarbejde og emner. Det er ikke et massivt ønske, da vi er nogle 
stykker der har talt om det, men måske er flere interesseret. 
 



 

 
 

Lige et PS. Malene og jeg tale også om, hvad med nissefesten, 
hvad med Musical, må man filme det ??? der er sikkert flere andre 
situationer, det var rart at kende de præcise regler for, eller kende 
de på skolen indgået aftaler omkring fotografering.. I kirkebladet 
må de ikke skrive navne på fx konfirmander mere. 
 
Punkter til drøftelse: 

• Hvad siger gældende lovgivning 
• Hvordan kan vi sikre privatliv beskyttelse og efterleve data-

tilsynsforordningen- og samtidig dokumentere, fotografere, 
optage video og dele oplevelser med og af vore børn? 

• Skal der laves et princip, eller retningslinjer? 
• Kan der laves et enkelt overblik over, hvad man må og 

hvor man må dele (Aula, Facebook, etc.). 
 
Drøftelse. 
Kirsten redegjorde for dette punkt. 
Der skal spørges om tilladelse i hver enkelt situation – portrætfotos 
er IKKE tilladt. Alle svar skal naturligvis respekteres. 
Skolen undersøger ved kommunens jurister, hvilke regler der er 
gældende, derefter kan en arbejdsgruppe arbejde med et oplæg for 
skolebestyrelsen.  
  

4. Den lukkede skole-
buskørsel(O) (D) 

18:50 
30 min 

Baggrund: 
Kære skoleledere 
  
Ifølge bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen ”skal 
kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere 
tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangs-
tider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.” 
  
Jeg vil derfor gerne bede jer om at sætte den lukkede skolebuskør-
sel på som et punkt på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, så vi 
kan få jeres udtalelser senest fredag den 21. august 2019. 
  
Jeres udtalelser vil derefter blive forelagt Børne- og Ungdomsud-
valget på møde den 15. september 2020. 
  
Med denne advis før sommerferien håber jeg, at I kan nå at sætte 
emnet på dagsordenen. 
  
Viser der sig nogle uhensigtsmæssigheder ved ruterne ved skole-
årets start, så må vi selvfølgelig tage hånd om dem hurtigst muligt. 
  
I forhold til drøftelsen på bestyrelsesmødet skal I skelne imellem: 

• De lukkede skolebusruter, som tilrettelægges af Viborg 
Kommune 

• De åbne ruter, som varetages af Midttrafik. 
Mål: 
At bestyrelsen fastsætter en strategi for indsamling af data til det 

kommende høringssvar. 

 

Spørgsmål til drøftelse 

• Skal vi spørge alle forældre 

• Skal vi isoleret spørge de berørte forældre 

• Skal vi benytte os af trivselsforældre 

• I hvilken form skal vi spørge? Aulabesked, fyraftensmøde, 



 

 
 

seddel i tasken, andre muligheder? 

• Hvem gør hvad- Hvornår? 
Orientering og drøftelse. 

 

Skolebestyrelsen inviterer de berørte forældre til møde torsdag den 

13. august kl. 17 på Skals Skole. Skolen sender en forespørgsel til 

kommunens kørselskoordinator om evt. deltagelse i dette møde.  

Skolesekretærerne spørges til deltagelse i mødet. 

 

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

 

19:20 
10 min 

Malene Holst Andersen 

• Skolebestyrelsesvalg - Status 

Thomas Mathias Madsen 

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

Børnehaven 
Her i C tiden, har vi haft små projekter ude. 
Fra haletudse til frø. 
Vi følger naturen i skoven- " Natur Banko " med Kirkeugler og Klinte-
trolde. 
Skolehaven er sået til. 
Blomster dag i Bh- alle havde blomst / blomster med. Så nu har vi  
mange krukker med smukke blomster og en balje med jordbærplanter. 
 
Uglerne er begyndt i SFO tirsdag og onsdag uge:24 
16/6 skal Uglerne på besøg på skolen hos Karen. 
Koncert med Michael Bach onsdag den 17/06, da der er to koncerte-
rer  
Karens gr. inviteret. 
24/6- Tur til Natur skolen. 
 
Ellers har vi små projekter ud, så som drømme fanger, armbånd, indi-
aner bånd. 
Vi har talt om en evt. bål dag, tur til stranden. Men vi griber dagen i  
denne tid. 
To nye børn på besøg, ud over de to børn vi ved der kommer til au-
gust. 
God sommer 

 
Orientering. 
Malene orienterede om fredsvalg til bestyrelsen, hvor vi kan 
bruge et par suppleanter. 
Skolefællesskabets principper og politikker blev omdelt i pa-
pirudgave.  
Orientering om elevtal og økonomi i skolefællesskabet. 
Nye skolemøbler i indskolingen i Skals 
Månedsplaner i SFO og klub allerede fra august. Alle nye 
børn er indmeldt i SFO 
Ulbjerg Skole nyder den megen udeundervisning.  
Kristian tager afsked med Ulbjerg forældre tirsdag den 30. 
juni. 
Kommende 0. klasse i Ulbjerg har været i skole og SFO et 
par dage i juni. 

6. Eventuelt (O) 
 
 

19:30 
5 min 

 

 Næste møde (O)  August 2020 
 Tak til den gamle be-

styrelse  
 
Mad og hygge 

  

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


 

 
 

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

 Aktive arbejdsgrupper  Værdiregelsæt 
- Bent 
- Ricky 
- Malene 
- Thomas 

 

 


