
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
13. december 2022 

 
          

Afbud: Steen, Mads, Oskar  

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 21.11.2022 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
a. SB-formanden. 
b. Elevrådet 
c. Medarbejderne 
d. Kontoret 
e. Skolernes samråd. 
f. Skole og Forældre 
g. ØK 

Formanden: 
- Høringssvar ang. budget 
- Kommunikation med samarbejdsskolerne om overgange og om samarbejde generelt 
- Tilmelding snarest til Tour de Bestyrelsen 11/1 2023 
Elevrådet:  
- Besøg af elevrådet fra Sørvad-Ørnhøj Skole, som ønsker inspiration til en skolefest 
- Snackautomat 
Medarbejderne:  
- Juleklippedagen med et særligt program for forældre var en festlig dag i alle tre klyn-
ger med et flot fremmøde af forældre og bedsteforældre. 
- Luciaoptog var stor succes med mange gæster 
Kontoret: 
- Mange medarbejdere, der er på vej på barsel (både mænd og kvinder) 
- Ansættelse af to barselsvikarer 
- Resultat af høringssvar (budget) efter den politiske behandling 
- Juleklippedagen og særligt program for forældrene 
- Uddannelsesparathedsvurderinger for 8. og 9. 
- Skoleudviklingssamtalen med forvaltningen 
- Ansøgninger til Juniortalent på Herning Gymnasium (8. klasse) 
Skolernes Samråd: 
Intet møde siden sidst 
Skole og Forældre:  
Formanden er blevet genvalgt, og der er kommet nye folk ind i hovedbestyrelsen. 
Fokusområde: Mistrivsel blandt børn og unge. Forskellige pjecer osv. 
ØK:  
Intet møde siden sidst. 
 

4.  

 
Budgetopfølgning  
Orientering  
  

Rikke orienterede. 
Der kom i oktober indkøbsstop i Herning Kommune. Derfor forventes det, at skolen 
kommer ud med et samlet overskud. 
SFO: ca. kr. 200.000 i overskud 
Skolen: ca. kr. 500.000 i overskud 
De øgede el-udgifter fra september/oktober er vi blevet kompenseret for. 
De spareindsatser, vi har indført, giver bonus. Der er brugt færre kWh. 

5.  
 
Skolemælk – tilbud om ny ordning  
Drøftelse og beslutning  

Udover ARLA-mælk kan man tilføje eller blande produkter fra Thise til sortimentet. 
Bestyrelsen besluttede, at forældrene får frit valg. 

6.  
Evaluering af IB-profilen  
(idræts- og bevægelsesprofil) 
Drøftelse  

- At vi er en IB-profil - betyder det, at der er andet, vi så ikke kan? Nej, det gør det ikke. 
- God oplevelse for børnene 
- Gerne endnu mere bevægelse 
- Gerne mere bevægelse ind i fagligheden 
- Godt for motorikken og afbræk i den faglige skoledag 
- Jo mere, de bevæger sig, jo bedre (det går ikke ud over fagligheden) 
- Det bliver mere og mere vigtigt med ATK, da børnenes motorik svinger. 
- Vigtigt med hallen i ATK, da vi kan lave mange flere stationer 
- Der er fremgang i børnenes motorik. 
- Forslag: At man i overbygningen brugte nogle USU-timer til bevægelse. 



 

 

 

7.  
Input til nyt fra Bestyrelsen 
 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
December: Jens Christian: juleklippedag, Lucia, IB-profilen. 
Januar: Jan 
Februar: Line 
Marts: Juliane 
April: Gitte 
Maj: Maria 
Juni: Jens Christian 

8.  Punkter til næste møde Næste gang er internatet for bestyrelsen. 

9.  Evt.  


