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Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17.30 
 
  

 
Forældrevalgte 
Pernille Oppelstrup (Formand) 
Keld Sørensen (Næstformand) 
Maria L. Jensen 
Laila Marie Jensen 
Jesper Gregersen  
 (Der er ingen suppleanter). 
 

Medarbejderrepræsentanter 
Ditte Skovgaard 
Kristina Rasmussen  
(Der er ingen suppleanter). 

 

Ledelsen 
Astrid Binderup, Viceskoleleder (Referent) 
Anna Marie Sauer, SFO-leder 
Anders Skinnerup, skoleleder. (Formelt 
bestyrelsens sekretær). 

Referater 
Tidligere referater kan læses på Vestermarkskolens hjemmeside. www.vestermarkskolen.dk  Se under fanen: Bestyrelsen. 
 

Afbud 
Anna Marie Sauer 
 

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra skolebestyrelsesmødet den 27. november 2018.  

 Referatet er godkendt og underskrevet. 
 
2. Gensidig kort orientering  
Input fra dagligdagen i skole og SFO. 
Ditte: Skole 

 Der har været masser af julehygge i december. 

 Der har været afholdt skolelørdag den 1.12. 2018. 

 Der er allerede mange tilmeldinger til skolefesten den 1.2. 2019. 

 Personalet på Vestermarkskolen holder nytårstaffel (julefrokost) den  18/1 2019. 
Kristina: SFO.  

 SFO  har haft besøg af en stylist før jul. 

 Farvel til pædagogstuderende Dorthe og goddag til pædagogstuderende Mille. 

 SFO har p.t. travlt med at lave udsmykning til skolefesten. 

 Samarbejdet med Parasport har ført til at 5 - 6 elever deltager (Gitte Kjær står for det, Kasper deltager fra SFO) 

 Mikkel, som er i et afklaringsforløb, er  startet op i SFO A 9 timer om ugen. 
Anders:  

 Dispensationsansøgning vedr. Folkeskolelovens § 16 gældende for 2019/2020 blev imødekommet d. 30/11 2018. 

 Vi har ansat Jakob Hyllested som pædagogmedhjælper fra den 25.1. 2019. Jakob skal være i ”følordning” den første 
uge. Der var i alt 103 ansøgninger til stillingen. 

 I november og december, var vi udfordret ift. at kunne dække det faste personale ved fravær.  Vi har nu udvidet 
vikarkorpset. 

 Der vil, som det ser ud nu, begynde 4 nye elever i august 2019. 
 
3. Synlighed via trøjer og evt. logo 
En arbejdsgruppe, bestående af Astrid og Laila, har arbejdet på forskellige muligheder vedr. trøjer samt logo. 
Eventuel konkurrence om et logo (det vil være bestyrelsen, der beslutter det endelig udtryk). Der var på det seneste 
bestyrelsesmøde tale om, at lave en konkurrence frem til skolefesten, det er af forskellige årsager ikke blevet muligt. 
 

Drøftelse og beslutning om det videre arbejde. 
Udvalget har truffet beslutning om, hvilken trøje, der skal laves logo på. Laila udlodder 2 biograf billetter til den, som laver  
”det bedste” logo. Der bliver en konkurrence om at lave det bedste logo efter vinterferien i uge 8. 
 
4. Skolefesten – emneuge. 

 Anders giver en status på planlægningen i udvalget og i klasserne. 
o Alt omkring Messecentret er faldet på plads. 
o Der arbejdes på at få det praktiske omkring opstilling, scene, ramper gjort helt klar. 
o De logistiske ting er ved at være på plads. 

 Tombola: 
A) Indsamling af gaver. 

http://www.vestermarkskolen.dk/


Side 2 

a. Indsamlingen er godt i gang. 
b. Der er sendt ca. 100 mails ud, hvor Pernille nu begynder at modtage gaver. 
c. Det ser ud til, der kommer mere end 400 gaver ind. 
d. Opfordring fra bestyrelsen om, at der er flere lodder i år. 
e. Der er mange muligheder for at give et ekstra bidrag. 
f. Tak til alle,  der har gjort en aktiv indsats for at samle gaver ind. 

B) Registrering af gaver. 
a. Dette gøres i løbet af uge 5  
b. Gaverne køres i messecentret torsdag  efter 11.30 – der vil blive brug for et par ekstra borde. 
c. Pernille kommer og holder vagt fredag formiddag til generalforsamlingen. 

C) Opstilling af Tombola under skolefesten 
a. Der er styr på det. 

D) Der skal laves en vagtordning ift. at bemande Tombolaen under skolefesten. 
a. Pernille sørger for dette. 

 

 Opfølgning på mailkorrespondance. Formel beslutning om vi vil udsende skrivelse om evt. anonymt bidrag til 
skolefesten 2019 (som i 2018). Bestyrelsen bekræfter beslutningen. 

 
5. Revidering af principperne bag skole/hjemsamarbejdet på Vestermarkskolen 
Skole/hjemsamarbejdet bygger på en række principper. Disse er vedtaget på Vestermarkskolen for flere år siden og senest 
revideret i 2011 og 2015. Det er nu tiden, at vi igen ser på disse principper for at sikre, at de fortsat lever op til, de ønsker, vi 
har. 
Under dette punkt skal vi også begynde den indledende drøftelse om inddragelse af AULA. 
AULA vil i løbet af sommeren 2019 afløse Forældreintra. Vestermarkskolen har ikke anvendt Forældreintra, men vi skal 
arbejde på, at AULA bliver en naturlig samarbejdsform ift. deling af informationer mellem klassen og forældrene samt 
administrationen og forældrene.   
 
Opmærksomhedspunkter: 

 Hjælpemidler:  hvordan sikres, at vi får kendskab til nye hjælpemidler – hvorvidt  der findes noget, der kan gøre at 
elevens dagligdag  lettes.  BIB (børn i bevægelse) skal holde sig opdateret, så det er dem vi skal i kontakt med. 

 

 ”Der arbejdes på, at AULA bliver en naturlig samarbejdsform ift. deling af informationer mellem klassen og 
forældrene samt administrationen og forældrene.”  

 
Drøftelse og beslutning. 

 Gennemgang af materialet med drøftelse af ændringer.   

 Materialet revideres færdigt af ledelsen – der herefter lægges det ud på hjemmesiden. 
 
6. Transport (fast punkt)  
 

Status og mulighed for drøftelse. 
Der har været afløsere på i nogle dage, hvilket har givet alvorlige udfordringer på én af ruterne. Vi har kontaktet 
kørselskontoret. 
Anders følger op. 
 
7. Økonomi (fast punkt) 
 

Anders gennemgik økonomien, herunder en foreløbig opgørelse af 2018. 
 
 

(. Punkter til kommende bestyrelsesmøder (vær opmærksom på årsplan)  
 
Tirsdag d. 12. marts 2019 

 Overvejelser om oprettelse af en støtteforening eller venneforening for Vestermarkskolen. Status fra gruppen 
(Pernille). 

 Evaluering af emneugen, skolefesten, tombola, økonomi og regnskab 

 Planlægningen af skoleåret 2019/2020. 

 Status på planlægning af foredrag med Birgitte Dahl (orienteringspunkt). 

 Orientering om valget af medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen samt AR (27. februar). (Orienteringspunkt). 

 Aula – hvordan skal samarbejdet udfoldes? (Udsættes eventuelt til næste møde). 

 Opfølgning på trøjer. 



Side 3 

 Endelig opgørelse af budget og regnskab for 2018. 
 
Tirsdag d. 30. april 2019 

 Økonomi – budgetkatalog udarbejdet af politikerne – i hvilken retning går det ift. budget 2020. 
 
Tirsdag d. 18. juni 2019 

 Evaluering af 2018/2019 

 Input til bestyrelsens årsberetning 
 
9. Eventuelt & promovering af Vestermarkskolen      

 Facebook, hvad er status? Anders undersøger, hvordan det er nu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


