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Referat fra skolebestyrelsesmødet tirsdag den 10. marts 2020 
 
  
 

 

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). 

 

Afbud 
Ingen afbud. 
 

 

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

 

Dagsorden  
 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra skolebestyrelsesmødet den 14. januar 2020.  

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

 Vestermarkskolen har afholdt et hygiejnekursus for alle medarbejdere. 

 Begyndende planlægning af det kommende skoleår. 

 Der arbejdes med den neuropædagogiske tænkning og der afholdes løbende kurser i neuropædagogik. 
 

Anna Marie: Input fra SFO.  

 Det ser p.t. ud til, der kommer 30 (sandsynligvis 31) elever i det kommende skoleår. 

 De nyanskaffede mooncars er meget populære. 

 Den 16. april startes nyt musikforløb op med Signe Højmark. SFO’en vil igen søge om et tilskud. 

 Den 28. maj inviterer SFO’en på forældrekaffe i skoleskoven.  

 Personale:  
o Vi har en medarbejder, der skal opereres den 11. marts 2020. 
o Pædagog Maria S. fra SFO A har opsagt sin stilling.  Maria er også arbejdsmiljørepræsentant. 

 Der skal vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant.  
o Anna Marie er i kontakt med UCN i forhold til en kommende pædagogstuderende.  
o Vi har ansat ny vikar. 
o Anna Marie er optaget af sommerferieplanlægningen. 

 
Anders: Vedr. elever og stillinger fra august 2020, så tager vi det under punktet økonomi. 

 § 32 – specialbørnehaven: 
o Arbejdsgruppen, som Anders var en del af, havde afsluttet arbejdet i december, hvor de anbefalede en 

tilbygning ved Mejsevej. Politikkerne ønskede at fortsætte drøftelserne, hvilket betyder, at udvalget mødtes 
igen den 2.3. 2020. Resultatet blev at arbejdsgruppen anbefalede 3 muligheder, som bliver lagt frem for 
politikerne.  

 Udvidelse af Mejsevej, betyder en tilbygning til ca. 2 mio.  

 Blå stue på Vestermarkskolen, betyder en tilbygning til ca. 4. mio. 

 Gul stue til Hornum. 
o Politikkernes beslutning skal sendes i høring.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vestermarkskolen.dk/


Side 2 

Andet/Andre:  

 Dispensationsansøgningen vedr. den understøttende undervisning er sendt. 

 Coronavirus: 
o Anders har skrevet ud til personale og medarbejdere vedr. coronavirus.  
o Vi har fulgt rejsevejledningen – 1 medarbejder har p.t. aflyst en ferie med planlagt afrejse d.d. 
o Vi er yderst påpasselige ved personale, der skal ud at rejse. 
o Vi skal være opmærksomme på, hvem ”alle” er i kontakt med – vi skal passe på. Det vil være et spørgsmål 

om tid, hvornår et barn, en familie eller en medarbejder kommer i karantæne. Vi har alle et ansvar. 
o Det er væsentligt, at befolkningen støtter op, - uden at gå i panik. 

 
3. Skolefesten fredag d. 31. januar 2020 – uge 5. Astrid Lindgrens Forunderlige Verden 

 Evaluering i skolebestyrelsen: 

o Emneugen og den forkortede skoledag 

 Pernille har fået henvendelser fra forældre, der ikke har et SFO tilbud og som almindeligvis har 

en skoledag til 14.15. De har været udfordret, da de har haft behov for pasning frem til 14.15 i 

skolefest ugen.  

Det har været en hel klar forglemmelse fra skolens side at finde en løsning på den udfordring. 

Det vil der blive rettet op på, hvis det bliver aktuelt fremadrettet. 

o Forestillingen 

 Generelt har forældrebestyrelsen en oplevelse af, at det har været en positiv oplevelse for 

eleverne. 

 ”Fint at eleverne fik meget plads, man var mere sammen på scenen – fin sammenhæng.” 

 ”Forestillingen ligger i den høje ende i år” 

o Tombola og auktion 

 Imponerende indsamling igen i år. Tak til især de forældre, der har stået for tombolaen. 

 Alle lodder var udsolgt igen i år. 

 Opgørelsen over den samlede økonomi eftersendes til bestyrelsen, da det ved en forglemmelse 

ikke er kommet med til mødet i dag.   

 ”Auktionen blev et særligt positivt indslag, - godt initiativ.” 

 ”Tvivlsomt at tombolaen bliver det samme igen til næste år, da det er et meget stort arbejde.” 

 Stor tak til de engagerede fra en samlet bestyrelse. 

o Fællesspisning og den samlede oplevelse for elever og familier fredag aften. 

 Der var koldt i messecentret. 

 Det fungerede fint. 

 Evaluering blandt personalet. 

o Generelt set en god uge. Det var lidt anderledes end i de tidligere forestillinger, da flere personaler var 

synlige på scenen. 

o Alle havde en oplevelse af, det hele var godt forberedt. 

 Evaluering i skolefestudvalget. 

o Generel tilfredshed.  

o Dejligt med engagerede medarbejdere på scenen. 

 Fremtid.  

o Det skal give mening at lave en skolefest for vores elevgruppe. 

o Nogle vil gerne, vi skal fortsætte med samme koncept. Andre vil gerne, vi gør noget andet. 

o Hele konceptet er båret af, at personalet i høj grad er medvirkende på scenen og med på at lægge den 

energi i det, som det kræver for at blive en succes. 

o Der er flere forslag/anbefalinger fremme, som muligvis er i spil. 

o Meget peger på, vi gør noget andet næste skoleår. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 3 

Evaluering og drøftelse. 

 Skal skolefesten erstatte skolelørdagen? 

 ”Det at spise sammen i større grupper skaber fællesskab og sammenhold”  
 

Beslutning: 
Skolebestyrelsen giver ledelse og personale frie hænder til at vælge den form for skolefest, som matcher elevgruppen på 
Vestermarkskolen. 
 
4. Aula – opfølgningspunkt (status) 

Aula er det nye samarbejdsforum, der har afløst Intra. Se tidligere referater for processen igennem 2019. 
Vesthimmerlands Kommune og dermed Vestermarkskolen begyndte i uge 43 2019. 
 

 Det blev meddelt alle forældre, ifm. julebrevet 16. december 2019, at al information fra administrationen (kontor og 
ledelse) fra uge 9 kun kommer ud via Aula (referater, invitationer, meddelelser osv.).  Dette blev af skolelederen i brev 
fra 14. februar 2020 forlænget til ultimo marts. Baggrunden for dette var en række landsdækkende problemer i Aula. 
Problemer der vedrørte vedhæftede filer samt nye Uni-Login.  
Hvad er status nu? Kan vi fastholde denne tidsplan?  
Der kommer et oplæg fra Anders Skinnerup efter at have gennemgået den tekniske status med Helle Busk. 

 Vil der på baggrund af ovenstående være nye initiativer vi skal iværksætte?  
 
 

Drøftelse og beslutning. 

 Det frarådes at skifte UNI-Login lige p.t., da det kan give komplikationer. Hvis, kontaktes Helle. 

 Vi kommer ikke til at kunne samarbejde med bostederne i AULA. 

 Der er p.t. 7-8 elever, hvis forældre endnu ikke læser beskeder på AULA. 

 Anders overvejer at kontakte de forældre, der ikke har læst det, der hidtil er sendt ud. 

 Ved corona oplysninger, helgarderer vi stadig ved også at sende ud i papirform til forældrene. 

 Der er endnu ikke lavet skabeloner i AULA til ferieplanlægning, frugtsedler m.v. 
 
Beslutning: 

 Med undtagelse af informationer om corona og sedler til tilmeldinger ønskes nu, at vi går fuld ind på AULA. 

 Pernille ønsker, der laves en skolebestyrelsesgruppe i AULA samt en forældrebestyrelsesgruppe. 

 Anders sender information ud til alle forældre om, at det er NU, vi går 100 % på AULA. 
 

5. Kommende bestyrelsesvalg 
Der er valg til bestyrelsen i foråret 2020. Vestermarkskolen har forskudt valg, så det er ikke alle i bestyrelsen, der er på valg. 
 

Skolebestyrelsens sammensætning er på nuværende tidspunkt følgende: 
Pernille Oppelstrup, formand (Valgt for 2018-2022) 

Maria L. Jensen, (Valgt for 2018-2022) 

Laila Marie Jensen, (Valgt for 2018-2022) 

Keld Sørensen, næstformand (Valgt for 2016-2020) – ØNSKER IKKE GENVALG. 

Jesper Gregersen, (Valgt for 2016-2020) – ØNSKER IKKE GENVALG. 
 

5.1) Valgbestyrelse: Pernille Oppelstrup, Anders Skinnerup og Maria Jensen. 
5.2)  Der var valgmøde d.d. kl. 16.15 – 17.00. Input fra dette møde. Hvad er status ift. at få besat de to ledige pladser? 
 (Valgmødet blev proklameret d. 14. januar 2020 og d. 3. marts 2020 i mail og pr. brev til alle forældre). 
5.3) Eventuel opdatering af valgproces. v/Anders (Se også tidligere udsendte bilag). 
5.4) Det videre arbejde jf. valgproces. 
 
Drøftelse og beslutning om vi det videre arbejde. 

 Ingen forældre mødte frem til valgmødet. 

 Forældre kan stille op til skolebestyrelsen frem til den 20. marts 2020. 

 Jesper tilbyder at genopstille i en 2 års periode, hvis ikke vi finder 2 nye kandidater. 
 
6. Transport (fast punkt)  
Anders henvender sig til kørselskontoret vedr. vejledning ift. corona  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 4 

7. Økonomi (fast punkt) og normering  
Anders tilbyder en detaljeret gennemgang af økonomien til hvem der måtte ønske det i skolebestyrelsen. 
 
Præsentation og drøftelse. 

 Vesthimmerlands Kommune er overgået til et nyt økonomisystem. 
o Der er mange nye ting, der er ændret.  
o Helle og Anders er p.t. ved at sætte sig ind i det nye system. 

 Resultat for 2019.  
o Anders fremlægger status. 

 Status på Vestermarkskolens økonomi i 2020 (sammenholdt med elevtallet).  
o Vi har genbesat de faste ledige stillinger med midlertidige stillinger, hvorfor vi p.t. ikke skal opsige faste 

stillinger på grund af elevnedgangen pr. 1. august 2020. 
o Vi kan ikke se forbruget for januar og februar 2020, da der endnu ikke er adgang i det nye økonomisystem. 
o Budget 2020 svarer til budget 2019 

 Status på elevtallet samt prognose på elevtallet fra august 2020. 
o Det ser ud til der bliver 40 - 41 elever i skolen og 30 – 31 elever i SFO. 
o Som noget nyt får vi skolebegyndere fra Rebild Kommune til opstart allerede her i foråret.  
o  

 Status (ud fra nuværende viden) på normeringer og stillinger fra august 2020. 
o Der bliver slået en pædagogstilling op.  
o Laila repræsenterer skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.   

 
 

   
8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder (vær opmærksom på årsplan) 
 

Tirsdag d. 21. april 2020 
Planlægningen af 2020/2021 
Bestyrelsesvalg 
Status på Aula 
Gennemgang af SFO’ens ferieplanlægning – bilag fremsendes. 
 

Tirsdag d. 16. juni 2020 
Evaluering af 2019/2020 og overskrifter idéer til bestyrelsens årsberetning. 

Bygningsgennemgang. Hvad er status på rammerne? (Vedligehold ude og inde. Plads mm.). (Juni eller august). 
 

Tirsdag d. XX. August 2020 
Gennemgang og revidering af årshjul (som en del af opstarten for en ny bestyrelse). 
 
Tirsdag d. XX. September/oktober 2020 
 
09. Eventuelt & promovering af Vestermarkskolen 

 Skolefesten er med til at promovere Vestermarkskolen, - også i medierne. 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


