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Skolebestyrelsesmøde i Ikast 
torsdag den 26/8 kl. 18.30 – 21.30 

 

Tirsdag 7/9 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Marie Louise 

Lørdag 2/10 NO Bestyrelsesdag 

Torsdag 4/11 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger  Stella 

Mandag 6/12 NO Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Lene 

Tirsdag 4/1 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Søren 

Onsdag 2/2 NO Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole 

Torsdag 3/3 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte 

Torsdag 31/3 NO Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 2/5 IS Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise 

Onsdag 1/6 NO Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Stella 

 
Afbud: Søren og Kate samt Kristian næstformand i elevrådet 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Præsentation  
Velkommen tilbage efter sommerferien - og især til de nye medlemmer, 
Lotte Isenvad-rep. for skolen., Noah elevrådsformand, Kim 
afdelingsleder i Isenvad og Jan pædagog-rep. Nordre. 
 
Godkendelse af referat 
Juni-referatet går rundt til underskrift 

 

2. 18.30 - 
18.50 

Siden sidst (almen og special) 
- SFO og børnehave 
Isenvad: 
Børnehave skal have nyt tag, derfor er alle børnehavebørn flyttet ud i 
Skelhøje. Det var desværre ikke muligt at lave taget i sommerferien, da 
der ikke var muligt få håndværkere. 
Kort info om corona-situationen. 
Der har været et kursus for personale om science og naturvidenskab for 
børnehavebørn. 
Der starter et forskningsprojekt i samarbejde med VIA. Projektet hedder 
pædagogik med hjertet. 
 
I SFO går det super godt, børnene leger og leger. De har savnet at være 
sammen på kryds og tværs. 
 
Nordre: 
Ved gennemgang af legetøj er det konstateret, at der er behov for at 
købe mere. 
Man er ved at være godt på plads i omstillingen, hvor base/special er 
samlet og almen er samlet. Der er også brug for at lave en nyinddretning 
af lokalerne, så de passer til funktionerne. Der pågår en undersøgelse 
af, hvad der er behov for, og hvad der er muligt. 
Der er har været brandsyn. Det har betydet, at der er kommet et påbud 
ift. en manglende ABDL-løsning. Den er nu etableret. 
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Aftenklubben (5.-7.) er kommet godt i gang. Der er mange børn, det er 
fra Nordre og Østre. Der er planer om, at Isenvad elever skal komme til 
Nordres aftenklub. 
Tiltaget Kids volley er kommet godt i gang. Der er et fint samarbejde 
mellem trænere og SFO. 
 
Den nye pædagogstuderende er kommet godt i gang og byder ind med 
ny viden. 
 
- Skole inkl. SGU 
Isenvad: 
Kort om baggrunden for samarbejdet mellem Nordre og Isenvad ift. 
Aftenklub. 
Der er kommet ny afdelingsleder i Isenvad Kim er kommet godt i gang. 
Der har været ture ud af huset. Dejligt. 
Der er startet 6 elever i rullende indskoling. 
 
Nordre: 
Skoleåret er rullet godt i gang. Eleverne har haft let ved at tilpasse sig 
de aftaler og forventninger, der på Nordre. 
Efter sommerferien er der kommet 13 nye elever fordelt på flere årgange 
samt to 0. klasser. 
Der er nogle elever/familier, som er blevet overrasket over hvilke fag, 
der er vekslet, når man vælger SGU. Det har betydet, at nogle elever 
gerne vil skifte hold. Det er ikke så let, når man er kommet ind i 
skoleåret pga. fordelingen af ressourcer. 
 
Der er sat tre nye panna-baner i vestfløjens skolegård. Banerne står 
midlertidige, indtil der kommer asfalt en gang. Det er nok først i 2022. 
 
Der har også været brandsyn på Nordre. Der er bl.a. krav om 
dørpumper eller ADBL på udvalgte døre. Der arbejdes på en løsning. 
 
Efter en kortlægning blandt personalet og nat. trivselsmåling for 
eleverne har Nordre Skole valgt at fokusere på elevernes respekt over 
for hinanden samt elevinddragelse. Der er lavet en handleplan for 
arbejdet. 
 
Der er kommet en ny sundhedsplejerske – hun er tilknyttet Nordre i to 
måneder. Derefter kommer der en ny. 
Der er fortsat fokus på trafik, da der af og til opstår farlige situationer 
fordi biler bliver parkret, hvor eleverne færdes. Eller elever går ude på 
vejen til og fra p-pladsen. 
 
- Forældregruppen 
Der har været en henvendelse til Bo og Marie Louise vedr. en 
prioritering af de praksis-musiske fag.  
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3. 19.00 
– 
19.10 

Nyt fra elevråd  
Der er valgt et nyt elevråd.  
Noah Christiansen er formand og Kristian Lindholt er næstformand. 
Der arbejdes på en plan for hvilke tiltag og traditioner, elevrådet vil 
arbejde med 21-22. 

 

4. 19.10 
– 

19.20 

Status på Corona- 
Alle fag kan nu afvikles, men der skal fortsat være opmærksomhed på 
hygiejne, hoste-/nyse-etikette og rengøring. 
Der er test af elever frem til 1. oktober. 

 

5. 19.20 
– 

19.25 

Kort info om lovændring  
Januar 2021 trådte en ny udgave af bekendtgørelse om fremme af god 
orden i folkeskolen i kraft. Med denne opdaterede bekendtgørelse blev 
der indført nye muligheder for: 

 Aftalt hjemsendelse 

 Omgående udelukkelse fra undervisningen i tilfælde af vold mod 

sig selv eller andre elever 

Mulighed for at iværksætte foranstaltninger over for elever, hvis adfærd i 
fritiden, f.eks. på de sociale medier- har en direkte virkning på 
undervisningsmiljøet. 
 

Gennemgået 

 

6. 19.25 
– 

19.45 

Bestyrelsens forretningsorden gennemgås 
 Gennemgået og tilrettet. 

x 

  Kaffe  

7. 20.00– 
21.15 

Fællespunkter 
- Høringssvar budget 2022 
Kort drøftelse. Stikord sendes til Marie Louise senest torsdag d. 2. 
september. Derefter udarbejder Marie Louise et høringssvar, som 
godkendes af bestyrelsen. Høringssvaret skal sendes til kommunen 
senest d. 6. september. 
 
- Status fra Marie Louise ang. formandsmøde med BU 
Fint møde. Lidt svært at få konkrete svar fra BU. 
Gruppen af skolebestyrelser ønsker, at der er to medlemmer pr 
bestyrelse som medlemmer i bestyrelsernes facebook-gruppe. Hvem 
besluttes på næste SB-møde. 
Der er ønske om, at bestyrelserne i højere grad lægger strategier for 
indsatser, så man står bedre sammen.  
 
Man ønsker fremover, at mødes med BU mindst en gang pr. 
valgperiode. 
 
- Drøftelse af brev fra Bording daginstitution sendt til alle bestyrelser 
Brevet er drøftet. Alan svarer forældrebestyrelsen i Bording Børnehave, 
at man afventer en ny udgave af brevet, inden der træffes endelig 
beslutning, om bestyrelsen vil støtte indholdet i brevet. 

x 
 
 
 
 
 
x 
 
x 



   
Skolebestyrelsesmøde nr. 171 
 
 
 

  

 
- Drøftelse af frokostordning i Børnehuset 
Alan undersøger, hvem der betaler, hvis der er et flertal af forældrene, 
der ønsker ordninger og der bliver behov for bygningsmæssige 
ændringer? 
Børnehaven v. Alan sender besked til forældrene om, at det ikke er 
muligt at lave frokostordning i de nuværende rammer. Derfor kan der 
blive behov for bygningsmæssige ændringer, hvis der skal etableres en 
madordning. Det skal afdækkes, hvor mange forældre ønsker 
madordningen. Det skal også være klart for alle, at ved et flertal, så skal 
alle forældre være med i ordningen. 
 
Søren og Stella vil gerne ind over brevet, inden det sendes ud til 
børnehaveforældrene. 
 

8. 21.15 
– 
21.25 

Personalesager 
Der er pt. fem faste vikarer i Nordre Skole. Det er vikariater i forskellige 
længder og forskellige årsager. 
Der er også ansat en barselsvikar i Isenvad. 
25-årsjubilæum for en lærer fredag d. 27. august på Nordre. 
 
Kort orientering om personale. 
 
Jørgen Erik er på ferie i uge 36 og 37. 

 
 

 21.25 - 
21.30 

Evt. 
Louise kommer lidt senere til næste SB-møde 
Der er måske afbud fra Stella. 

 

 
Punkter til kommende møder: 


