
 

 
 

 

Referat 

Møde Skolebestyrelsesmøde  

Tid 13-11-2018, kl. 17.00 – 19.00   

 

Sted  

Deltagere  

  
 

Pernelle Brix Daugberg, Michael Kjærsgaard Nielsen, Kir-
sten Hurup, Søren Peter Bendtsen, Tine Mølholdt Peder-
sen, Jeanette Krogh Thomsen, Pernille Bülof Aggerholm, 
Malene Søndergaard Jespersen, Karin Bornæs, Nichelas 
Pankoke-Rotheisen, Dorte Thomsen, Lene Henriksen, 
Preben Krogsgaard, Henrik Jungersen 

 

Afbud Indtast afbud 

Sagsnr. 13 -11 - 2018 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Kort nyt fra: 

1. Formanden:  
Fra intromøde for formænd for skolebestyrelser: revurdering af principper (inddra-
gelse af elevråd), forvaltningen vil gerne komme og besøge bestyrelsen, foræl-
dreinddragelse, FRO.. der lægges op til direkte samarbejde, tendens til fokus på 
”svage” elever – de fagligt stærke kan blive ”overset”… hvordan ændres det (for-
valtningen vil gerne komme og præsentere dette), forslag om årshjul på skolens 
hjemmeside, opfordring til at samarbejde med andre skoler (formænd), indby-
delse fra rådmanden til at fortælle om skolebestyrelsesarbejdet 
 
Vi beslutter at invitere rådmand herop - til hele bestyrelsen. 
 

2. Skolens ledelse: ledelsesstrukturen er i fokus, ændringer på timetildeling (ledel-
sestid), skoledirektøren i Aalborg stopper (nyt job i Århus) – ser frem til hvad der 
sker ift. ny direktør,  

  

3. Personalerepræsentanten: projektopgaver fylder, juleklip er i planlægning, 
transport til Aalborg fylder, emneuge for yngste. 

 

Vadum Skole 
 
Skoleforvaltningen 
Søndermarken 29 
9430 Vadum 

 
Init.: HJ 
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I DUS er der ændringer i administrativ struktur, Facebook video om ugen-der-
kommer (der er en del visninger af disse), hallen hver fredag som mulighed, 
svømning (plan kommer næste uge), tanker om selvtillidsgrupper for piger,    
 

4. Eleverne: sendt ansøgning ind på ønske om kr. 10.000 til at købe ting til aktivite-
ter for alle elever, Jens supplerer og fortæller at han har været på kursus omkring 
elevrådsarbejde. 

  

5. Øvrige: 
Henrik:  Trafik: svar fra Trafik og Veje, umiddelbart laver man ikke nabo-

høring. Næste punkt er møde med ny økonomidirektør (Henrik 
og Trafikudvalget fra bestyrelsen). 

 
Datoer for udvalgsmøder: 
 Legepladsudvalget - har de sidste datoer under udarbejdelse.  
 
 Inklusionsudvalget – afventer processen som pt. er i gang. Hø-

ringssvar skal laves umiddelbart inden jul. 
 

Vi bliver enige om, at orientering fra udvalg kommer på som fast punkt på dagsordenen. 
 

3. Valg af referent 
 
Jeanette 

 
4. Samarbejde med øvrige forældre 

- Oplægget præsenteres og diskuteres på mødet  
- Det vedtages en proces for det videre arbejde 

 
Alle enige om at oplægget er godt, og bestyrelsen vedtager at det er godkendt. 
 
Idé om at afslutte møderne med at blive enige om tekst til Facebook. Alle enige om at 
ideen er god. 

 
5. Information om ny visitationsmodel og specialundervisning 

- Der er en ny model til førstebehandling i byrådet. Modellen har flere forskel-
lige tiltag bl.a.: 

o Målet om at reducere antallet af specialtilbudspladser 
o Mere inklusion i klasserne 
o Mere samarbejde i klyngerne omkring elever der tidligere gik i de ”let-

tere” specialtilbud 
 

Oplægget som var udsendt med denne dagsorden er ændret. Henrik uddyber. 
 
Inklusionsudvalget arbejder nærmere med dette. 
 
Modellen har første behandling i december, og herefter kommer høringssvar. 
 
https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/skoleudvalget.aspx?udvalgid=21&moedeti-

tel=2018-11-06%2008.30 

https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/skoleudvalget.aspx?udvalgid=21&moedetitel=2018-11-06%2008.30
https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/skoleudvalget.aspx?udvalgid=21&moedetitel=2018-11-06%2008.30
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6. Skolefoto 
- Der er indkommet et ønske om andre fotografer. Vi ønsker at drøfte mulighe-

derne med bestyrelsen 
 

Vi bliver enige om at tage referencer i vores netværk, og på næste møde dis-
kutere reelle muligheder. Preben skal have fremsendt forslag inden næste 
møde. Beslutning tages på næste møde. 

 
 

7. Transport 
- Vi har et stigende antal af arrangementer er høj faglig kvalitet væk fra skolen. 

Vi oplever udfordringer med bustransport, da vi ikke kan få indsat ekstra bus-
ser og lejebusser er ikke en mulighed økonomisk.  
Skolen ønsker derfor at gøre bruge af forældreinddragelse, hvilket vi har af-
prøvet med stor succes i indeværende skoleår. Vi vil dog gerne have et prin-
cip for elevtransport i forhold til forældrekørsel, kørsel med elever i persona-
lets biler, samt principper for når elever cykler til forskellige tilbud. 
 
Vi drøfter at udskolingselever kan mødes på destinationen, og ikke behøver 
møde på skolen først (fra morgenstunden), og at de selv kan tage bussen. 
 
Tanker om at man først skal afprøve muligheden for bestilling/indsættelse af 
ekstra bus. 
 
Børn kan cykle fra 7. klasse – cykling altid sammen med voksne. 
 
I nærområdet må alle årgange cykle. 
 
På næste møde kommer der udkast til princip, som der kan tages stilling til. 
 

 
8. Vikar 

- Vi ønsker en drøftelse af principper for brug af vikarer.  
På mødet gennemgår PK nuværende procedurer samt økonomi, men også 
alternative løsninger på dette. 

 
Udskydes til næste møde. 

 
 

9. Pædagogiske arbejde med retningslinjer 
- Vi er I MED i gang med at arbejde med vores interne retningslinjer. Det første 

punkt er – Børn der har voldsom adfærd over for andre børn og voksne 
 
Henrik gennemgår udkast til retningslinjer, med ønske om forældreopbakning. Udkastet 
er gennemgået, med ønske om at det drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
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10. Evt 
 

 
 
 
Henrik Jungersen 

  


