
 

 
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab 
 

Dato: 14/9 2021 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 
Sted: Skals 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 
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 
 
Sophia Bjerregaard Sørensen (Elevrådsformand Ulbjerg Skole) 
Merle Skytte Sørensen (Elevrådsnæstformand Ulbjerg Skole) 
Rebekka Kjær (Elevrådsformand Skals Skole) 
Kira Linde Østergaard (Elevrådsnæstformand Skals Skole) 
 
Malene Holst Andersen – Skoleleder 
Dennis Bøjesen Villadsen – Pædagogisk leder 
Ivan Flarup Hansen – Pædagogisk afdelingsleder 
Thomas Mathias Madsen – Pædagogfaglig leder 
 
Fraværende: Ivan, Carsten, Karsten, Martin Jacobsen og Martin Stisen   
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) 

19:05  

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

19.05 
10 min 

Formanden: Savner nogen teknisk hjælp til videoindspilning 
mm, vil Esben gerne være behjælpelig. 
Da der ikke er kommet indslag fra bestyrelsen, skal indsla-
gene sendes på skrift. Formanden sender oplægget fra maj-
mødet ud igen, dog med justeringer. Medlemmer af besty-
relsen der allerede har sendt ind, skal også skriftliggøre de-
res bidrag. Efter dialog i bestyrelsen besluttedes det dog, at 



 

 
 

- Skals Skole 
- Skals SFO 
- Skals Klub 

der laves en kombination af billeder, lyd og tekst, der blandt 
andet skal på skolens hjemmeside, hvorfra det evt. kan de-
les.    
Skolelederen: Hilseformer i skolefællesskabet. 
Før Corona var håndtrykket en naturlig hilseform, måske 
skal vi tilbage til det? Bestyrelsen foreslår, at håndtrykket 
genindføres. Det glade budskab skrives ud på Aula. Ledelsen 
kommer med et forslag.   
 

4.  7 minutter - 
Ledelse, admini-
stration og teknisk 
service (O) 

19.15 
10 min 

 
Et godt, solidt og flot oplæg fra ledelsen! 

5.  Skolens indsatsom-
råder (O + D) 

19.25 
15 min 

Mundtligt oplæg fra ledelsen. 

• Fællesskab efter Corona: Ulbjerg holder forårsfest, musi-
cal i Skals til foråret. Fællessamlinger i alle afdelinger med 
fællessang. Vi er blevet en del af kultursporet, hvor der er 
penge fra ministeriet til at arbejde med: Billedkunst, ani-
mation. Vi får et klassesæt af guitarer med en underviser 
tilknyttet. Undervisningen kommer til at gælde for begge 
matrikler, evt. hentes elever fra Ulbjerg til Skals. Det kom-
mer i gang allerede inden jul, på 2 og 3 klassetrin.  

• Inkluderende læringsmiljø: Lærer og pædagoger arbejder 
med Co-teaching. Alle klasser har fået tilknyttet en PLC-
vejleder, der støtter og holder øje med klasserne. 

• Robusthed: Vi arbejder med selvstændighed herunder at 
kunne sige fra, at vente på tur, følge en instruks og være 
vedholden. 

• Bæredygtighed og Sundhed: Grønne Sammen, byggeri, 
motionsdag og bevægelse. 

• Fagudvalg: Alle lærer deltager i et fagudvalg. Her skal der 
arbejdes med den røde tråd i fagene gennem hele skole-
forløbet og være nysgerrige på hvad faget indeholder og 
hvad det kan. 

• Byggeri: Ny projektering, bære- og væredygtige rum i sko-
len. 

• Børnehave, SFO og Klub: Ny leder – nye tanker og net-
værk af SDIer. 

Spørgsmål fra bestyrelsen: Kommer der mere og mere oppe 
fra, vi skal tilpasse på skolen? Grønne Sammen er et sådant 
projekt der dog i dette tilfælde falder fint i tråd med skolens 
egne tanker. Måske er det mest set sådan udefra?  

6.  Skoledagens 
længde (D + B)  

19.40 
30 min 

Nyeste lovstof på bilag. 
I indeværende skoleår må skoledagen reduceres mod at øge 
tolærerordningen. Vi ved ikke, om dette er en mulighed til 
næste skoleår, men vi vil diskutere, om vi principielt gerne vil 
nedkorte skoledagen eller ej. 
Vi kan se på vores understøttende undervisning, der fortrins-
vis findes i de lange frikvarterer. Bestyrelsen er af den hold-
ning, at skoledagene er alt for lange. Måske skal frikvarte-
rerne 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 hertil ta-
ges fra frikvartererne? Bestyrelsen bakker op en kortere sko-
ledag og arbejder videre med disse tanker.    
Beslutning efter dette punkt afgør om ringetider og/eller bus-
ruter søges ændret. 
Dermed kan der komme ændringer i bustider, skoledagens 
længder mm. 

7.  Trafikpolitik (D + B) 20.10 
10 min 

Gældende politik på bilag. 
Eventuelle ændringsforslag diskuteres og viderebehandles el-
ler også kan politikken godkendes. 
En drøftelse af ”Gåbus.” En Gåbus er en gruppe af yngre 
børn, der følges til skole hver morgen af ældre ele-
ver/voksne. Også en drøftelse af skolepatrulje. Måske kan 
en drøftelse med kommunen tages op igen, i forbindelse 
med vores skolebyggeri. Der nedsættes en arbejdsgruppe 
bestående af: Kirsten, Thomas, Esben. Gruppen melder til-
bage til februar mødet.   

8.  Pause 20.20 
15 min 

  

9.  Sorgplan (D + B)) 20.35 
15 min 

2 bilag – en sorgplan fra Ulbjerg og en fra Skals. 
Eventuelle ændringsforslag diskuteres og viderebehandles el-
ler også kan planerne godkendes.  
Skal de to planer sammenskrives? Hvis de skal, skal der ned-
sættes et udvalg.  
Forslag om et afsnit i vores sorgplan, indeholdende hvordan 
vi forholder os til syge forældre og kontakt til en personale-
pårørende. Bestyrelsen beslutter at sammenskrive sorgpla-
nen for skolerne og børnehave. Udvalget bliver: Jane, Maj-
Britt og Dennis. Gruppen tilbagemelder på april mødet. 
 
Strukturelt spørgsmål: skal deadline være september 2022 
(jf. årshjul) eller før? 

10.  Retningslinjer for 
forældreoverdra-
gelse (D + B) 

20.50 
10 min 

Gældende princip på bilag. 
Eventuelle ændringsforslag diskuteres og viderebehandles el-
ler også kan princippet godkendes. Børnehaven skal være en 
del af princippet.  
Malene ser på ordlyden i dokumentet sammen med ledel-
sesteamet. Der meldes tilbage på oktober mødet. 

11.  Køleskabe til mad-
pakker (D + B) 

21.00 
10 min 

Bilag: Forældrehenvendelse. 
Skals vi have køleskabe til madpakker igen? 
SFO og Klub holder sig til køletasker for at understøtte det 
pædagogiske princip om, at børnene skal mest mulig ud i 
verden! Skolen bakker op om dette. Skolebestyrelsesfor-
manden giver svar på henvendelsen fra forældre.  

12.  Nedsættelses af ud-
valg - trivselspolitik 

21.10 
10 min 

Forglemmelse fra august-mødet. 
Skolen skal have et sådan udvalg. Udvalget bliver en del af 
sundhedsudvalget. Maj Britt, Karen, Malene, Ivan og Steen. 

13.  Eventuelt (O) 21.20 
5 min 

 



 

 
 

14.  Næste møde (O) 21.25 Onsdag d. 27. oktober 19.00 – 21.30: Alm. Bestyrelsesmøde i 
Ulbjerg 

15.  Aktive arbejdsgrup-
per 

 Trivselspolitik: (deadline december-mødet) 
Sundhedspolitik: Malene, Ivan, Steen, Karen, Maj-Britt (Dead-
line januar-mødet) 
SFO-virksomhed: Thomas, Maj-Britt, Esben (deadline februar-
mødet  
Lejrskoleudvalg: Karsten, Steen, Dennis, Anders og Malene 
Basby (deadline marts-mødet) 
 

 


