
 

 
 

 

Referat  

Møde Skolebestyrelsesmøde  

Tid 13-06-2018, kl. 17.00 – 20.00   

 

Sted Personalerummet på Vadum Skole, husk der er 
spisning 

Deltagere  

  
 

Pernelle Brix Daugberg, Michael Kjærsgaard Nielsen, Kir-
sten Hurup, Søren Peter Bendtsen, Tine Mølholdt Peder-
sen, Mette Hedegaard Jensen (1.supl.), Jeanette Krogh 
Thomsen, Pernille Bülof Aggerholm, Malene Sønder-
gaard Jespersen, Karin Bornæs, Nichelas Pankoke-Ro-
theisen, Dorte Thomsen, Lene Henriksen, Preben Krogs-
gaard, Henrik Jungersen 

 

Afbud Indtast afbud 

Sagsnr. 13 -06 - 2018 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Kort nyt fra: 

1. Formanden: Ikke noget 
 

2. Skolens ledelse: 
Skolens ledelse er ved at lave det sidste af fagfordelingen. 
Dussen har 2 stillinger i opslag, en pædagog på 30 timer og en på 37 timer. 

 

3. Personalerepræsentanten: 
Dussen laver rollespil, opstarter inden sommerferien, 

       Fagfordelingen er ved at være færdig.   
 

4. Eleverne: 
Går til prøver.  
Elevrådet har klaget over UU-vejledningen, det har været i skoleudvalget, som 
har ændret det og 4 skoler starter op med større timetal så eleverne kan blive 
mere individuelt rådgivet.  
   

5. Øvrige: Ikke noget 
 

Vadum Skole 
 
Skoleforvaltningen 
Søndermarken 29 
9430 Vadum 

 
Init.: HJ 
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3. Godkendelse af ændrede ringetider 

- Da vi har får mange henvendelser dels på pausernes længde og dels i forhold til at 
gøre skoledagen kortere har vi arbejdet med denne model for ringetider næste år. 

- Modellen vil give indskolingen en dag til 13.20 og de øvrige dage til 14.10.  
- Tre af dagene til 14.10 slutter dagen af med UUV som en overgang mellem skole og 

DUS. 
 
 
 

Nye ringetider  Gamle ringetider 

8.00-8.20  8.00-8.20 

8.25-9.10  8.25-9.10 

9.15-10.00  9.15-10.00 

10.30-11.15  10.20-11.05 

11.20-12.05  11.10-11.55 

12.35-13.20  12.25-13.10 

13.25-14.10  13.15-14.00 

14.15-15.00  14.15-15.00 

   
 

 Nye Ringetider er vedtaget. 
  
4. Overdragelse af opgaver fra afgående skolebestyrelse til ny 

Følgende opgaver er aktive i nuværende skolebestyrelse og skal overdrages 
til den kommende skolebestyrelse 
 
1) Trafik 

Den endelig plan for Degnevænget, Søndermarken samt vendepladsen er 
stadig ikke kommet retur fra trafik og veje. 

2) Anti-Mobbestrategi 
Skolens anti-mobbestrategi er under revidering og der skal bla. tages 
højde for den digitale mobning 

3) Udearealer 
Vi har fokus på at udvikle skolens udearealer således der bliver flere til-
bud i pauser. Der har været fokus på om der kan løftes en opgave med en 
forældrearbejdsdag.  

4) Fællesskabet 
Vi har arbejdet med at styrke fællesskabet på tværs af skolen, herunder 
vores fællesforældremøde, trivselsdagen arrangeret af elever. Er der flere 
tiltag der skal arbejdes med/ skærpes fremadrettet. 

5) Principper 
Skolens principper skal i den kommende periode revideres. 
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5.           Evt. Ikke noget til evt. 
 

 
 
 
 
 


