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Skolebestyrelsesmøde i Isenvad 

mandag den 24/8 kl. 18.30 – 21.30 
 

mandag 24/8 I Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte 

tirsdag 8/9 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Lørdag 3/10 I Bestyrelsesdag 

torsdag 5/11 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger  Lene 

tirsdag 8/12 I Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Stella 

Tirsdag 5/1 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Søren 

onsdag 3/2 I Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole 

onsdag 3/3 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte 

Torsdag 8/4 I Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 3/5 N Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise 

Tirsdag 1/6 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene 

 
Afbud: Stella, Heidi, intet elevråd da de ikke er valgt endnu,  
Mikael er afløser for Line på medarbejdersiden 

 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1. 18.30 
- 
19.00 

Præsentation og rundvisning (?) 
Nyt medlem Søren Gimm Damgaard – velkomme til. 

 

2.  Godkendelse af referat og mødekalender   

3. 19.00 
– 
19.20 

Siden sidst (almen og special) 
- SFO og børnehave 
Isenvad: 
Børnehaven har været i Herning Folkeblad pga. deltagelse i et projekt, der hedder 
Legekunst. Det er ift. hvad kunst gør for børnenes leg. I Isenvad er det musik/jazz, 
der er fokus på. Projektet følges af to forskere fra VIA. Spændende. 
 
Børnetallet i SFO er status quo på trods af corona. Dejligt. 
Ny studerende. 
Problemer med rengøring – underligt at der bliver mere og mere beskidt indenfor, 
selvom børnene er mest ude? 

 
Nordre: 
Børnetallet er faldet pga. corona. Der skal gøres noget aktivt for at få flere børn i 
SFO´en igen. 
Udegruppen er startet op. Spændende at se hvordan det påvirker børnenes leg, 
læring og sociale samspil 
Coronaretningslinjerne – kan være svære at efterkommer, da de er så diffuse. 
Der er også problemer med rengøringstandarden på Nordre. 
Der er kommet ny studerende. 
Legeplads – reparationer jf legepladsrapporten -  der er planer om en ny 
legeplads asap. 
Puma-gruppen er flyttet, så de har fået mere plads og er kommet tættere på 
klubben. 
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- Skole  
Isenvad: 
Skoleåret er startet godt op. 
Opdatering i forhold til it/projekter og tavler i alle klasser. 
 Kort orientering om personalesituationen.  
Corona-retningslinjerne skulle lige genopfriskes for alle eleverne efter 
sommerferien. 
Handleplan i forhold til corona-smitte er på trapperne. 
Rengøringsstandarden er i top på skolen-delen. 
Skolen ønsker renovering/opdatering af h/d-lokaler, men har også andre ønsker til 
lokale-forbedringer.  
Lokale kræfter er ved at samle midler ind til en multibane. Den bygges i et 
samarbejde med skolen. 

 
Nordre: 
Skoleåret er startet godt op. 
Corona-retningerne omsættes så godt som muligt, der er så meget, som den 
enkelte institution skal oversætte til handlinger.  
To vikariater. Der arbejdes på at finde løsninger. 
Ny sekretær på ½ tid er ansat pr. 1. august.  
Ny 7i er startet op med 27 elever.  
Der er kommet reaktioner fra få forældre i forhold til SGU og det vilkår, at der er 
udvalgte fag fordelt på forskellige klassetrin, som er konverteret til SGU-lektioner.  
Der er få forældre, som skal hjælpes til at huske, at eleverne skal afleveres ved 
døren, så der ikke kommer forældre ind på skolen. 

 
- Forældregruppen 
Hvordan går det med eleverne i forhold til at komme ind i skolen, gå i 
garderoben, vaske hænder etc.? Den generelle opfattelser er, at børnene 
efterhånden er så vant til reglerne, så det går fint. 

4. 19.20 
– 

19.35 

Nyt fra elevråd  
Der er ikke valgt ny formand og næstformand endnu. 

 

 

5.  19.35 
– 

20.05 

Status på Corona 
- info om opstarten og om skolernes corona-køreplan. 
Køreplanen/handleplanen for Nordre Skole og SFO er gennemgået. 
Isenvad Skole, SFO og børnehave er på vej med en køreplan. 
 
Mundbind skal fra lørdag d. 21. august bruges af elever over 12 år og 
personale i busser og taxi. Mundbind stilles til rådighed gratis af 
kommunen. 

 

6. 20.20
… 

Høringssvar  
- om budget 2021, som er sendt tidligere og informeret om på møde 20/8.  
Præsentation af Nordres lokale MEDs høringssvar. 
 
For begge skoler gælder det, at den 1% besparelse gør rigtig ondt på 
kerneopgaven. Det betyder bl.a. færre støttetimer. 
Et hårdt presset personale er i risiko for at blive mere syge. 
Corona kræver mere tid af personalet pga. retningslinjer mv. Det vil være 

Sendt 
17/8 
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ønskværdigt, at der var ressourcer til fx opsyn og rengøring. 
Det er en udfordring, at eleverne stadig skal leve op til de samme faglige krav, 
som før corona. Der går en masse tid med bl.a. rengøring og håndhygiejne. 
Under corona-skolen var der elever, som trives langt bedre pga. færre elever i 
klasserne, kortere skoledag, få voksne og få fag. 
Skolerne har fået mange nye opgaver i forbindelse med corona. Det er der ikke 
sat ressourcer af til.  
 
Marie Louise vil udarbejde et høringssvar som sendes til gennemsyn og 
godkendelse ved den øvrige skolebestyrelse. Sendes til ud til bestyrelsen senest 
fredag d. 28. august. 

7.   
 
 
 
 
 
 
… 
21.15 

IS: 
Indspark fra Stella (punkt fra før sommerferien – Hvordan sikres, at alle 
distriktets børn vælger Isenvad Skole)  
Søren overtager, da Stella er fraværende. Punktet skal på skolebestyrelsesdagen 
i oktober. Dette er et vigtigt punkt, som snart skal på dagsordenen. 
 
Skolepatruljen? – skal vi fortsat have skolepatruljen, nu hvor vi har 
lysregulering?  
Der er ikke behov for skolepatrulje pga. lysreguleringen. Derfor udsluses 
skolepatruljen. Men det vil være godt, at der er skolepatrulje den første måned 
efter sommerferien. 
 
NO:  
- Fordeling af kommende forældremøder 
Nordre: 
1. årgang d. 10. september kl. 17- 18.30 Marie Louise  
4. årgang d. 16. september kl. 17 – 18.30 Marie Louise 
7. årgang d. 26. august kl. 17-18 Ole 
 
Isenvad: 
Mellemtrinnet: 7. september kl 16.30 – 17.30 Søren 
Indskolingen: 30. september kl. 17-18.30 Stella 
 

- Orientering om indsatser i 20/21 
(Elevinddragelse, MoMo, PLC, PLF) 

 
 
 
 
 
 
 

8. 21.15 
- 
21.25 

Personalesager  

9.  Opslag på AULA 
Legekunst – musikprojekt i Isenvad Børnehave 
Husk de gode corona-vaner – håndvask/sprit, afstand etc. 
Forældre skal aflevere børnene udenfor skolen. 
Rengøringsstandarden er mangelfuld på Nordre Skole og SFO, samt 
Isenvad børnehave og SFO. Men fin på Isenvad Skole 
Gennemgang af corona-handleplan i forhold til at forhindre 
smittespredning. 
Stikord til høringssvar i forhold til kommunens budget 2021 udarbejdet på 
mødet. 
Isenvad skole som et aktivt tilvalg? 
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10. 21.25 
- 
21.30 

Evt. 
Lille ændring i møderækken. Se øverst i referatet 

 

 
Punkter til kommende møder: 
 

Punkter der kan refereres til på forældremøderne, sammenklip af opslag: 
 
August 2019 

- Ny elevrådsformand og næstformand: Mathias Thorndahl og Astrid Hauge Bagger 
- Skoleåret er startet godt om i både skole og SFO. 
- Drøftelse af udlånstid på biblioteket. 
- Skal Nordre Skole være mobilfri skole? 

- SB-medlemmer på forældremøderne. 
- Drøftelse ift. lektier, når der ikke er studiebånd længere? 
- Elevernes trivselsmåling ligger på skoleporten. 

 
September 2019 

Fælles: 
Morten H. Christensen, viceleder fra Ejstrupholm Skole, fortæller om deres erfaringer med mobilfri skoletid. 
Bestyrelsen drøfter emnet videre på bestyrelsesdagen. 

 
Nordre:  
Planer om skiltning, kys og kør, i buslommen, da mange forældre parkerer – og det giver trafikprop. 
Der kommer nye legeredskaber i midtfløjen efter efterårsferien. 
Udløbere af forældremøder: Computeretik, tid på biblioteket, de nye ringetider. 

 
Isenvad: 

           Fælles forældremøde for hele skolen med oplæg ved Martin Glud i forhold til forældrefællesskaber. 
 
Oktober 2019 

Fælles for Nordre og Isenvad 
Drøftelse og rettelse af princip vedr. mobilfri skoletid. Princippet sendes til MED og elevrådet til drøftelse og 
gennemsyn. Senere beslutter SB det endelige princip. 
 
Principperne om fundraising/opsparing, lejrskole og elektronik/medier blev rettet til. 
 
Isenvad 
Vil høre forældrene ift. mobiler i skoletiden. Den undersøgelse skal inddrages i princippet. 
 
Nordre 
Drøftelse af ansættelsesproceduren for ny leder af SFO, da Karen Hebsgaard stopper pr. 1. feb. 2020. 
 
Hvordan har vi placeret afkortningen af skoledagen i tre lektioner for 0.-3. kl.  
Man.- ons. 8.10 - 13.10 
Tors – fre.  8.10 - 13.55 

 
November 2019 

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. 

http://www.ikast-brande.dk/media/858430/endelig_boerne-_og_ungepolitikken_ibk_2019.pdf
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Skolebestyrelsen vil lave et DNA/bestyrelsens fokuspunkter. ”Sundhed og trivsel” er valgt 
ud (FNs verdensmål nr. 3) 
 

December 2019 
- Der er godt gang i juletraditionerne i både Isenvad og Nordre 
- Sidste skoledag inden juleferien er d. 19. dec.  
- Første skoledag efter juleferien er d. 2. januar. 
- Udtalelser til kvalitetsrapporten udarbejdes. 
-  

     Særligt for Nordre: 
- Jørgen Erik Skou er ny pædagogisk leder på Ikast Nordre Skole 
- Mobilfri skoletid skal sættes i gang efter jul. Nærmere dato følger. 
- Kunstværker ude og ind er indviet samt legepladsen i midt. 

 
Tak til skolebestyrelsen for indsatsen i 2019. 
 
Januar 2020 

Udvalg nedsat til revidering af dobbelt kram(sundhedsprofil) 
K: Kost                                  K:Kompetencer 
R: Rygning                            R:Relationer 
A: Alkohol                             A: Accept 
M: Motion                              M: Mestring 
 
Gennemgang af udspillet til en fælles udtalelse til kvalitetsrapporten. 
Gennemgang af revideret mål- og indholdsbeskrivelse for Nordre SFO. 
Isenvad laver deres senere. 
 
Det forventes, at Ikast Nordre Skoles princip om mobilfri skoletid bliver sat i værk efter 
vinterferien. Der skal laves opbevaring til mobiltelefonerne, inden vi kan gå i gang. 

 
Februar 2020 

Nordre: Afskedsreception for Karen Hebsgaard 
Velkommen til ny SFO-leder Jørgen Erik Skou 
Mobilfri skoletid efter vinterferien. 
Elevrådet arbejder med BU-politik 
Forslag til ny timefordelingsplan med veksling til SGU og I-klasser. 
 
Nordre/Isenvad: 
Valg til skolebestyrelsen. Der skal vælges fire nye medlemmer.  
Opstart på nyt dobbeltkram, som skal skrives sammen med BU-politikken. 

Gennemgang og godkendelse af budgetter. 
Marts 2020 

Mobilfri skoletid startet op på Nordre.  
- Elevrådet på Nordre vil gerne lave skole-OL i forbindelse med BU-politikken. Opbakning fra 
SB.  
- Pga. GPDR må der ikke længere være billeder, hvor man kan genkende eleverne på skolens 
facebook.  
- Valg til SB. Der er valgmøde d. 31. marts på Nordre Skole for begge skoler.  
- Skolefester planlægges. Afvikles d. 2. april på Nordre og d.28. maj på Isenvad.  
- Ny timefordelingsplan gennemgået, hvor der er taget højde for justeringen af folkeskolen.  
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- Trafikudfordringer for Nordre i perioden hvor Stensbjerg Allé er lukket.  

 
April 2020 

1. Nødpasningen er gået godt. Der har generelt være få børn i nødpasning. 
2. Genåbningen er gået godt på begge skoler. Der er lavet planer, så 

skolerne/SFO/børnehave kan leve op til retningslinjerne. 
3. Hvordan bliver der en bedre kontakt mellem SB-medlemmer og forældre? 
-  at dagsordener og referater fra SB-møderne ligger på intra. 
- Skolebestyrelsesmedlemmerne kan med fordel skrive ud til forældre inden SB-møder for at 

høre, om der emner til møder. 
- Vigtigt at tweed lægges på AULA på begge skoler. 
4. Tillæg til kvalitetsrapport gennemgået og kort høringssvar udarbejdes efterfølgende. 
5. Planlægning af kommende skoleår er i gang på begge skoler. Isenvad er så langt, at der 

kan laves et første udkast til en skema. 
6. Opfølgning ved kommunen på de trafikale udfordringer der er i forbindelse med spærring af 

Stensbjerg Alle´ 
7. Isenvad får trafiklys ud for skolen. 

Maj 2020 
- Eleverne skal selv medbringe creme og være påført solcreme. Skolerne har 

mulighed for at supplere med solcreme. 
 

- Da der ikke bliver afholdt skolefester på hverken Isenvad eller Nordre, så genereres 
der ikke et overskud, som kan bruges til elevaktiviteter. Derfor bruges resten af 
overskuddet fra skolefesten 2019 til elevaktiviteter i 2020. Skolen må supplere med 
det beløb, der mangler, så kommende 8. årgang for mulighed for at komme på en 
lille lejrtur. 
 

- Mere sikker skolevej i en tid, hvor Stensbjerg Alle er lukket. Der sendes kort og 
vejledning ud, så forældre kan lære deres børn at cykle ad den mest sikre rute – 
selvom det er en lille omvej. 
 

- Kort nyt om SGU: I kommende 7. i er der 27 elever fordelt på idrætsgrenene 
fodbold, håndbold, volley, badminton, gocart og BMX 

 
 
Juni 2020 

Velkommen til den nye bestyrelse, som består af Liselotte, Louise, Lene, Ole og Marie-
Louise fra Nordre samt Stella fra Isenvad.  
Velkommen til Søren, som er nyvalgt, fra Isenvad. 
 
Marie-Louise er valgt til formand 
Stella er valgt til næstformand 
 
Skolerne er ved at have fundet en hverdag i fase 2 åbningen. 
Der er åbnet for mulighed for fx forældremøder og samlinger, når det er relateret til 
skoleaktiviteter. 
Cyklistprøven kommer til at ligge på 5. årgang fremadrettet. 

         Tak til bestyrelsen for indsatsen i år. 


