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Skolebestyrelsesmøde i Isenvad 
onsdag den 6/11 kl. 18.30 – 21.30 

 

Onsdag 6/11 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger  Lene 

Torsdag 5/12 Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Stella 

(Mandag 6/1) Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Mette 

Tirsdag 4/2 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole 

Onsdag 4/3 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte 

Torsdag 16/4 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 6/5 Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise 

Onsdag 3/6 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene 

 
Afbud: kn 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat  

2. 18.30 - 
19.00 

Siden sidst  
- SFO og børnehave 
Isenvad:  
Der kommer rigtig mange børn – især om morgenen. 
En pædagog er i gang med udviklingsprojekt, hvor der er fokus på 
børnehavebørnenes sprogudvikling.  
Sentrum har investeret i en pumptrack, som børnene også kan bruge i 
børnehave/SFO/skoletiden. Den er lille bane til løbehjul, skateboard og 
evt. cykel. 
 
Nordre: God efterårsferie. Der kom ca. halvdelen af de tilmeldte børn, 
så der var rigeligt med personale. Der blev i stedet brugt tid på 
praktiske ting. 
En kæmpe halloweenfest. Over 300 deltagere. Mega ”uhyggeligt” 
Klubben er med i en fodboldturnering. Det er en tradition. 
Aftenklubben kører godt. 
 
- Skole  
Isenvad: 
Godt forældremøde for hele skolen med oplægsholder fra SSP i 
Viborg. Emnet var forældrefællesskaber og samarbejde. 
Det er snart jul, så personalet er i gang med at arrangere temadage 
m.m. 
Der har været fælles læsedag, hvor alle skulle læse i makkerpar. 
Fodboldklubben var med til motionsdagen. Det var et super 
arrangement, som gentages. 
 
Nordre: 
Fin motionsdag med forældredeltagelse. 
Nye legeredskaber i midtfløjens sandkasse. Det er næsten klar til brug. 
Boldbaner er snart sat op. Det er arvegods fra Vestre Skole. 
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Spilledage og legedage afvikles i uge 45. Masser af liv. Det er 
arrangeret af elevrådet. 
Fernisering af kunstværkerne på faggangen og i skolegården d. 14. 
nov. Kunstnere, kunstråd, kulturkonsulent, politikkere, elever, 
personale m.m. inviteres med. 
 
Dialogmøde 23/10 18.30-21.00 i Remisen. Det var et fint møde. Flere 
inspirerende oplæg og måder ift. hvordan der kan arbejdes med BU-
politikken.  
  
- Forældregruppen 
Madordning – kan der etableres noget? Fx med kylling og co? Problem 
med afhentning. 
 
Hvordan med lektiebog og kontaktbog i Aula? Svaret er, at der ikke 
findes lektiebog og kontaktbog i Aula. Lektier skrives i kalenderen eller 
et ugebrev eller i MoMo. Kontaktbogen er via beskedsystemet. 
 
Erfa-gruppe for bestyrelser? De oprindelige planer om en erfa-gruppe 
blev aldrig til noget. Men nu vil man gerne i gang. Der er valgt 
repræsentanter fra Hyldgaard, Østre og Nordre. Isenvad har Stella Klit 
med? Og skal resten af kommunen også med? 

3. 19.00 
– 
19.10 

Nyt fra elevråd  
Drøftelse af mobilfri skole. Der var delte meninger. Det var helt klart de 
største elever, der var mest modstander af ideen om mobilfri skole. 

 

4. 19.10 
– 

19.55 

Fælles drøftelse af vores grundlag/formål:  
Oprindelige punkter: 
Hvad vil vi som bestyrelse? 
Hvilke mål har vi med de næste 2-4 år? 
Hvad er vores mærkesager? 
 
Drøftelse. 
FNs verdensmål ”Sundhed og trivsel” vælges som tema til bestyrelsens 
DNA. https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/sundhed-trivsel/ 

Forberedelse til næste bestyrelsesmøde er, at alle kommer med input 
til, hvad man forstår ved ”sundhed og trivsel” i en skolekontekst. 
På næste SB-møde fremlægges/sammenlignes diverse 
styringsredskaber ift. skolen. Folkeskolens formål, mål for 
Fællesskolen, skolernes værdigrundlag og BU-politik. 
Bestyrelsen skal vide, hvad der er vilkårsrummet og mulighedsrummet 
for bestyrelsens arbejde. 

Sendt 
efter 
sidste 
møde 

  Kaffe  

5. 20.10 
–  

Skolevejsanalyse og muligt høringssvar 
(punktet tages formentligt hver for sig) 
 
Drøftelse af analyse og formulering af evt. svar 
Se analysen og underpunkter på:  
http://skolevejsanalyse.ikast-brande.dk/  
 

 

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/sundhed-trivsel/
http://skolevejsanalyse.ikast-brande.dk/
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Nordre: 
Bemærkninger til analysen til et høringssvar: 
Vestergade/Bøgildvej – Det nye kryds skal gøres cykelvenligt. 
Stadion Alle – Forbyd parkering på Stadion Alle. Det er så farligt for 
cyklister. Der er masser af P-pladser. 
Dejligt, der er flere projekter, der er under kommende prioriteringer. 
Bestyrelsen vil dog gerne vide, hvilken tidshorisont der er på disse 
projekter/prioriteringer. 
 
Isenvad: 
Der anbefales 2 forskellige skoleveje. Det kan ikke anbefales, at 
færdes langs Bygaden. Børnene fra den østlige bydel bør benytte 
Rosenvænget - Skolevænget og krydse Bygaden ved skolepatruljen. 
Alle elever har lys på, når de cykler. De fleste benytter cykelhjelm. Kun 
få benytter refleksveste. 
En stor del af eleverne cykler eller går i skole. Børnene fra landområdet 
kører med bus eller bliver kørt af forældrene. 
Der er trafikale udfordringer i forbindelse med Bygaden, hvor der ofte 
køres for stærkt. Det anbefales at etablere byport i den nordlige ende 
af byen. Det bør overvejes at etablere en fodgængerovergang. 
Fortovet ved Børnehuset bør flyttes inden for parkeringsbåsene. 

6.   
 
 
 
 
 
 
21.15 

IS: 
Mobilpolitik  
-konklusion på forældretilkendegivelser vedr. politikken. 
 
Principper  
- Med afsæt i Nordres principper laves og drøftes principper for 
Isenvad. 
Mobilpolitik: 
Forældrene er blevet bedt om at komme med holdninger til Isenvad 
skoles mobilpolitik. Der er kommet en del tilkendegivelser. 2/3 mener, 
at Isenvad skole skal være mobilfri. 1/3 mener ikke, der skal ske 
ændringer i den nuværende politik. 
Bestyrelsen anbefaler, at Isenvad Skole afprøver mobilfri skole. 
Forslaget drøftes i personalegruppen. 
 
Principper: 
Nordre skoles principper kan danne grundlag for en drøftelse og 
tilretning, således de svarer til Isenvad Skoles daglige virke. 
 
 

NO:  
- Orientering om MoMo, PLC, PLF 
 
- Sidste nyt ang. ny SFO-leder 
Orientering om tidsplan m.m. 
- Status på møder med de øvrige skoler 
Se under punkt 2. 
- Arbejdet med den nye BU politik 
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(og evt yderligere opsamling fra 23/10) 
- Elevrådet skal arbejde med BU, hvilke ideer har de til arbejdet 

med BU-politikken? 
- Hvordan kan forældre inddrages? Kan post-kort – metoden 

benyttes. Kan det være et punkt på forældremøder? 

7. 21.15 - 
21.25 

Personalesager 
Orientering om sygemeldt SFO.personale 

 

8.  Opslag på Aula fra SB 
Motionsdage på begge skoler forløb godt – trods silende regn 
Der er gang i skolehjemsamtaler på begge skoler. 
Bestyrelsen deltog i dialogmøde om den nye, forenklede BU-politik. 
Link til Børne- og Ungepolitikken (PDF) 

”Sjov” med Aula. Nu er vi i gang. Noget er godt, men noget kan blive 
bedre. 
Skolebestyrelsen vil lave et DNA/bestyrelsens fokuspunkter. ”Sundhed 
og trivsel” er valgt ud (FNs verdensmål nr. 3) 

 

9. 21.25 - 
21.30 

Evt.  

 
Punkter til kommende møder: 
kvalitetsrapport 
 
 
 

 

http://www.ikast-brande.dk/media/858430/endelig_boerne-_og_ungepolitikken_ibk_2019.pdf

