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Skolebestyrelsesmøde i Isenvad 
tirsdag den 1/6 kl. 18.00 – 21.30 

BEMÆRK TID OG STED 
Afbud aht. maden senest 28/5 

 
 
Afbud:Stella, Heidi  
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1. 18.00 
– 
18.45 

Spisning  

1.a  Man 23/8 No 
Tirs 7/9 Is 
Lør 2/10 No SB-dag 
To 4/11 Is 
Man 6/12 No (jul) 
Tirs 4/11 Is 
Ons 2/2 No 
Tors 3/3 Is 
Tors 31/3 No 
Man 2/5 Is 
Ons 1/6 No (sommer) 

 

  Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt mundtligt. 
Næste gang underskrives de referater, der godkendt på de virtuelle møder 

 

2. 18.45 
– 
19.10 

Siden sidst (almen og special) 
- SFO og børnehave 
Isenvad: 
Der er kommet ny studerende pr. 1. juni. 
De stor børn (3. kl) er flyttet til det område i SFO´en, der passer dem. Det hedder 
”under uret” 
Der kommer mange børn i børnehaven henover sommer. De kommer op på 52 børn. 
Det tal falder hen mod slutningen af året pga. rullende skolestart. Det er godt, da 
børnehaven ikke er bygget til så mange børn. Heldigvis kan man være udenfor. 
 

Nordre: 
Der er kommet ny studerende pr. 1. juni. 
Der er fortsat aftenklubben for 5. og 6. klasse samt eftermiddags- og aftenevents for 2. 
og 3. klasser. Der er god tilslutning til begge dele. 
Opereret ansat er tilbage på fuldtid. 
Ansat søger orlov i kommende skoleår pga. deltagelse i et udviklingsarbejde. 
Der er fortsat morgen-SFO i østfløjen frem til sommerferien. 
 

- Skole inkl. SGU 
Isenvad: 
Der er sagt farvel til afdelingsleder Hanne. Hun starter i nyt job d. 1. juni. 
Fagfordelingen er ved at være på plads og der er gang skoleårets planlægning. 
Der er skolekoncert d. 15. juni. 

 
Nordre: 
Fagfordelingen er ved at være på plads og der er gang i skemalægningen. 
De mundtlige eksamener for 9. årgang er gået i gang. 
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Der er venteliste til kommende 7. I og 8.I. 
Vi er færdig med at renovere i de planlagte klasselokaler. Her er malet om kommet nye 
gulve.  

- Forældregruppen 
Der har været en henvendelse vedr. vikardækningen i forbindelse med at to lærere er i 
gang med skolens skemalægning og derfor skal vikardækkes. I år har det været 
specielt, da 9. klasse ikke har læseferie, så der er ikke så mange lærere ledige til at 
dække timerne for de to lærere. Men der vikardækkes eller eleverne sendes hjem med 
konkrete opgaver.  

 19.10 
– 

19.10 

Nyt fra elevråd  
Der er sat midler af til elevrådet fra staten. Der er 4000kr. Kate er i gang med at høre, 
hvad elevrådet ønsker pengene skal bruges på. Pengene skal bruges inden 
sommerferien. 

 

3. 19.10 
– 

19.25 

Status på Corona 
Der er pt en klasse hjemme og to ansatte. De kommer tilbage torsdag. 
 

 

4. 19.25 
– 

19.35 

Opfølgning på temadrøftelser  
Der er ikke noget nyt fra Isenvad, da vi afventer ansættelse af den nye afdelingsleder 
pr. 1. august. 
 
På Nordre SFO er der gang i flere ting vedr. arbejdet med at fastholde eller øge antallet 
af børn i SFO. Bl.a. Aftenklubben for 5. og 6. klasse samt eftermiddags- og aftenevents 
for 2. og 3. klasser. 

 

5.  19.35 
– 

19.50 

Status på ansættelse af ny afdelingsleder 
Stillingsopslaget ligger lige nu ude og der er ansøgningsfrist d. 7. juni. Der er samtaler 
d. 17. juni. Der forventes opstart d. 1. aug. 

 

6. 20.05– 
20.20 
 
 

Opfølgning på: 
- Dialogmøde med BU-udvalg 
Skolechefen, Thomas Garsdal, melder positivt tilbage fra BU-udvalget, at de har været 
tilfredse med møderne. De samler op og melder tilbage til institutionerne. 

 
- Formandsmøde 
Der har været et formandsmøde, hvor der blev drøftet, hvordan man vil gå i dialog med 
politikerne i forhold til, hvilke ønsker og planer, de har i forhold til folkeskolen. Der skal 
også være en opmærksomhed på, hvad de vil med specialområdet. 
 
Der er forsat planer om at lave en erfa-gruppe/udvalg for skolebestyrelser. Ole eller 
Marie deltager. 

 
 

7. 20.20 
– 
20.45 

Orientering  
- Anvendelse af trivselsmidler 
På Isenvad bruges trivselsmidlerne til forskellige aktiviteter den sidste måned inden 
sommerferien. 
I SFO´en bliver trivselsmidlerne brugt i uge 26. 
 
På Nordre Skole er der planer om at bruge trivselsmidlerne på to pannabaner, to street 
stangtennis/-fodbold, tre bordbænkesæt og lidt legeredskaber. 

  
- Næste års fag, samlæsninger/hold, personale  
Gennemgang af timefordelingsplanen for Isenvad. 
 

- Tilsyn i Børnehuset 
Der har været det årlige tilsyn i Børnehuset. I år ved det med daginstitutionschef. 
Børnehusets AMR deltog sammen med Alan. Der var ros til personalet i Børnehave for 
deres indsats og indstilling. 
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8. 20.45 
– 
21.15 

Foreløbig drøftelse 
- Hvilke muligheder og begrænsninger ser vi i at genindføre koloni i 
SFO’en? 
Jørgen Erik fortæller kort om overvejelserne bag punktet. 
Vi ser på punktet efter sommerferien. 

 

9.  Opslag til AULA 
- Fagfordelingen er ved at være på plads på begge skoler og der er gang i 

skemalægningen og næste års planlægning. 
- På Nordre Skole og SFO er der planer om at bruge trivselsmidlerne på to 

pannabaner, to street stangtennis/-fodbold, tre bordbænkesæt og lidt 
legeredskaber. 

- På Isenvad skole bruges trivselsmidlerne til forskellige aktiviteter den sidste 
måned inden sommerferien. 

- I SFO bliver trivselsmidlerne brugt i uge 26. 
- SB-formændene har haft et møde ift. hvordan de vil gå i dialog med politikerne 

om deres tanker om folkeskolen i Ikast Brande Kommune. Det er planer om en 
fortsat indsats – måske en arbejdsgruppe. 

- Opsamling på dialogmøderne med BU. Udvalget melder tilbage, når de har 
samlet op på den indtryk, de fik. 

- Der søges en afdelingsleder til Isenvad pr. 1. aug. 

 

10. 21.15 
– 
21.25 

Personalesager 
Intet nyt 

 

11. 21.25 - 
21.30 

Evt. 
Tak til Henrik Mouritsen, medarbejderrepræsentant fra Nordre for pædagogerne. I 
kommende skoleår bliver det Jan Nielsen og Kate Nordahl, der bliver 
medarbejderrepræsentanter for Nordre skole. 
Tak til Michael, personalerepræsentant fra Isenvad, for indsatsen i år. Der kommer to 
nye repræsentanter til kommende skoleår. 

 

 
Punkter til kommende møder: 
- Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik 
- retningslinjer IS 
 


