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Fraværende:  

SAGER TIL EFTERRETNING: 

79. Orientering.  

 Formanden 

Valg til skolebestyrelse efter sommerferien. 

 

 Skolelederen 

Korrektion af punktet beslutning – idet vi sagtens kan godkende årsberetningen samt be-

slutte kommende opstillingsmøde.  

 

Interview af elever, forældre og personale i forbindelse med erfaringer fra coronatiden. 

Sidste skoledag og translokation på Mølholm Skole 

 

 Rød Fløj 

Besøg af kommende 0. årgangsforældre 

 

 Gul Fløj 

 

 Grøn Fløj 

 

 Centerklasserne 

 

Kommende forældre på besøg 

 

 SFO  

 

 Medarbejderrepræsentanterne 

  

 Elevrådet 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning i bestyrelsen  

 

(J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-06-10 Sagsliste, 

 

Beslutning:  Tidsplan omkring valgmøde samt opstillingsmøde fastholdes til den 26. aug. Samt den 

3. sep. Sidste skoledag bliver så tæt op på det ”normale” som muligt. Translokation bliver pr. 

klasse. Startende med 9X og derefter 9Y. Start kl. 17.30 til 18.45 og 9Y 19.15 til 20.30. 9 årg. har 

haft forskellige former for ”prøve” eksamen. Godt at de har fået de erfaringer med. Det er dejligt at 

de er tilbage ”næsten” fuld tid. Ikke uden udfordringer idet især de ældste oplever meningsløse reg-

ler, og underligt at de ikke må være sammen på tværs af årgange og klasser. Vigtigt at evaluere co-

ronatiden – overvejelser omkring omlægning af tiden i skoledagen/ugen. Kunne være et tema til 

næste år. Det handler om at finde ”gaverne” i den tid vi har været igennem. Godt at kunne høste de 

erfaringer der har været via online-samarbejde. Nogle gange spænder teknologien. Det var en udfor-

dring i forhold til indskolingen idet online det er vanskeliggjort pga. alder og evt. manglede digitale 
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medier. I forhold til rød fløj blev der også gjort erfaringer med mindre hold samt inddeling af områ-

derne. Der er også gjort erfaringer med at forældre ikke er helt inde på skolen. Børnene er hurtigere 

til at gå i gang og ”slipper” forældrene hurtigere. Godt for læringen Godt at have håndvaske, som 

permanente stationer. Noget som vi allerede er i gang med.  

Kommende 0. årgang var på besøg i går. Det gik godt, og de var delt ind i 4 hold. Satser på grønt 

lys til Åben Hus i næste uge. Der var positive tilbagemeldinger allerede i går. Der er ekstra fokus på 

opstart i uge 30 og 31 i SFO. Idrætsdag i Rød fløj i torsdag. Centerklasserne har lagt sidste hånd på 

planlægningen – der er klar procedure. De nye forældre er budt velkommen til alle de nye forældre. 

Der er begyndt at vende flere børn tilbage. Det har været en hård periode – mange omvæltninger 

som også kræver meget overskud og energi.  

Børnene, personalet og forældre har været meget omstillingsparate. Meget velfungerende – og ros 

og respekt fra forældrene til skolen. Skolen har været opmærksom på, at retningslinjerne har været 

på plads – men samtidig har vi været optaget af, at det skal være trygt og genkendeligt for børnene 

og det skal ligne den skole de holder af. Ikke noget nyt fra elevrådet.  

 

80. Etablering af faglokaler HDS og Musik 

Som fast punkt orienterer ledelsen/byggeudvalget om de seneste tiltag vedr. etableringen af skolens 

kommende faglokaler. Der har været og bliver løbende afholdt byggemøder med Uddannelse & Læ-

ring og Teknik & Miljø. Der er netop blevet afholdt byggemøde – vi er ca. 1 uge foran tidsplanen. 

Der er nu blevet taget hul på HDS-lokalerne, og depot/dør til bad er ved at være afsluttet. Inventar 

er bestilt til HDS. Der afholdes ”rejsegilde” fredag den 28. august, hvor forældre er velkomne til at 

se de nye lokaler og få et lille glas 

 

(J.nr.) – PE 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen informeres om nye tiltag siden sidste bestyrelsesmøde.   

 

  

Bilag: Forslå at vi ser bygningerne 

 

Beslutning: Byggeriet står færdigt til det nye skoleår. Det bliver super dejlige lokaler. Bestyrelsen 

havde rundvisning. Gode løsninger hele vejen igennem. Økonomien holder stik. Det er dog blevet 

væsentlig dyrere at etablere HDS. Den del får vi finansieret fra kommunen   

 

SAGER TIL DRØFTELSE: 

81. Bestyrelsesseminar 2020/21 

Punktet er fra sidste bestyrelsesmøde. Vi ønsker at få planlagt skolebestyrelsesseminaret i november 

måned. Spørgsmålet er om vi skal invitere en foredragsholder til et meningsfuldt? Vi ”plejer” lige-

ledes at lave et program som giver plads til socialt samvær og udvikler/styrker vores sammenhold i 

bestyrelsen. Der er endnu ikke fundet et sted til weekenden, så det vil der til dels også være indfly-

delse på. 

Skolens ledelse foreslår at vi mødes fredag den 13. november kl. 15.00 og slutter lørdag den 14. no-

vember kl. 13.00(med frokost)  
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Skoleledelsen forslår en drøftelse i bestyrelsen af punktet med henblik drøftelse af emner til semina-

riet.  

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag:  

 

Beslutning: Drøftelse omkring bestyrelsesseminar. Forslag bliver den 22. og 23. januar 2021. Hjer-

nesmarte børn/stier v. Anette Prehn kunne være et tema. Vi skal måske genbesøge vores dokument 

”Det vil vi, som bestyrelse”. På det kommende bestyrelsesmøde kunne vi drøfte ”Det vil vi” som 

tema. Vi skal huske at få de nye med i tilrettelæggelsen af kommende temaer. Det kunne også være 

at indtænke en kortere skoledag for grøn og gul dag. Vi tænker videre over temaer.  

   

82. Skoleårets afslutning 

 

Skoleåret 2019-20 er ved at rinde ud. Fagfordeling er på plads, og skemalægningen for hele skolen 

er afsluttet i næsten alle afdelinger.   

Med hensyn til lønbudgettet, så vil der på almenskolen og i centerklasserne være færre midler til 

rådighed på skolen i 2020. Det skyldes bl.a. forslag om generelle budgetreduktioner, en stigning i 

segregerede elever siden 2019 fra 2 til 4. De midler, som vi har til rådighed skal selvfølgelig bruges 

til støtte for de elever, der ikke er segregerede fra skolen.  

I Centerklasserne har de sidste visiteringer fundet sted, hvilket bl.a. er foregået på baggrund at den 

nye struktur med specialtilbud 1 og specialtilbud 2(vidtgående). Det har betydet at vi bl.a. har fået 

nogle lidt andre børn end vi oprindelig stod til.  

I forbindelse med BFU godkendelse af den nye struktur på specialområdet i Vejle, kommer der til at 

foregå et arbejde med ændringer af ressourcemodellerne for specialområdet.  

Den nuværende ressourcemodel til specialområdet understøtter ikke den nye struktur for området. 

Der er brug for en revision af modellen. Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet, 

som præsenteres på skoleledermødet. Kommissoriet ser både på selve tildelingsmodellen og dens 

betydning i relation til den inklusionsfremmende styringsmodel. Kommissoriet forelægges Børne- 

og Familieudvalget d. 28. maj. Arbejdet forventes at pågå fra juni til november, hvor forslag til ny 

model(ler) forelægges Børne- og Familieudvalget inden høring.  

Den nye struktur på specialområdet er den vægtigste grund til en revision af ressourcemodellen. En 

ny ressourcemodel skal kunne svare ind i den nye struktur. 

Den nuværende tildelingsmodel rækker langt tilbage i historikken og er ikke tidssvarende.  

Hovedemnet i kommissoriet er en revision af tildelingsmodellen til specialområdet, men det skal 

fremadrettet ses i sammenhæng med den inklusionsfremmende styringsmodel, som også skal revi-

deres, bl.a. pga. de socioøkonomiske nøgletal. Begge skal derfor revideres, og ved den lejlighed 

skal der evt. laves en mindre omfordeling mellem dem. Der er en stor variation i taksterne i forhol-

det mellem tilbuddene, der er vanskelig at retfærdiggøres.  

Efter godkendelsen af kommissoriet, nedsættes referencegruppen. I referencegruppen vil skolele-

dere fra specialtilbuddene deltage. Det kommer bestyrelsen også til at arbejde med i det nye år.  

Et andet tema for bestyrelsen er en grundigere evaluering af skoledagens længde samt behovet for 

udvikling af såkaldte mellemformer. Det kalder på en drøftelse af fordele og ulemper for børnene 

holdt op mod en kortere og længere skoledag.  
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Skoleledelsen forslår en drøftelse af punktet. 

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag:  

 

Beslutning: Punktet blev gennemgået – og gjort opmærksom på at vi skal drøfte og afgive svar til 

BFU.  

 

83. Årsberetning 2020 

Skolebestyrelsen skal her i juni (eller august) aflevere sin årsberetning for skoleåret 2019/20. På 

baggrund af indspark fra bestyrelse udarbejder formanden et forslag basseret på årets gang på sko-

len og i bestyrelsen. Det kunne dreje sig om byggeri, bestyrelsesvalg, ny struktur i specialtilbud i 

Vejle samt Corona.  

 

(J.nr.) – PE  

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

- at skolebestyrelsen drøfter temaer til årsberetningen samt at vi evt. godkender den via mail.  

 

Bilag: 

 

Beslutning: Anne har skrevet en rigtig god årsberetning. Det besluttes at årsberetningen godkendes 

og sendes ud. Skolen får opdateret hjemmesiden i forhold til bestyrelsen.    

 

 

SAGER TIL BESLUTNING: 

Ingen sager til beslutning.  

 

(J.nr.) – PE  

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

-  

 

Bilag: 

 

Beslutning:  Årsberetningen godkendes.  

 

 

 

84 Flyer:  

Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra Skolebestyrelsen? 

 

Beslutning: Årsberetning, 9. klassernes sidste skoledag, Translokation.   
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____________________________________ ___________________________________ 

Anne Meldgaard Frandsen   Lars Bertelsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Steen Møller    Palle Thomsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lars Buksti    Morten Funder 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Nygaard Holbech    Mads Pihlman  

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Blichfeldt   Kasper Holm Rod  

  

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Anders Juul Jensen    

 

 

Mødet afsluttet kl.  

Næste møde 26. august 2020 kl. 17.00 til 18.00 Opstillingsmøde. 


