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Skolebestyrelsesmøde 174 i Isenvad 
torsdag den 4/11 kl. 18.30 – 21.30 

 

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: Louise, Lise-Lotte, Lene, Noah,  
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat 
Godtkendt 

 

2. 18.30 
- 
18.50 

Siden sidst (almen og special) 
- SFO og børnehave 
Isenvad: Det traditionsrige adventsarr. afvikles d. 25. nov – håber det er 
muligt at afvikle det. 
I børnehaven deltager man i et projekt ”Pædagogik med hjertet forrest” – 
et forskningsprojekt, hvor der vil være fokus på overgange. 
Børnehave og SFO deltager i et projekt BOGglad med biblioteket. Her 
gives bl.a. en masse bøger. 
En medarbejder i børnehaven har fået nyt job. Stillingen bliver slået op 
som en pædagogstilling. Der er samtaler d. 24. nov. efter kl. 15.00. 
Stella kan deltage. 
Pædagogstuderende skifter 1. dec.  
 
Nordre: 
Der kommer også ny pædagogstuderende på Nordre. 
Der er stoppet en pædagog i SFO´en. Stillingen er ikke slået op endnu. 
Der skal afdækkes hvilket behov, der er i SFO´en, inden der slås en 
stilling op. 
SFO´en deltage også i biblioteksprojektet BOGglad. Det bliver 
spændende. 
Afvikling af halloween-arrangement – super godt at kunne invitere 
forældre ind igen. 
 
- Skole inkl. SGU 
Isenvad: 
Der er startet tre nye børn i indskolingen. 
En medarbejder er gået på barsel, og barselsvikaren er kommet godt i 
gang. 
Medarbejder er tilbage efter orlov. 
Mellemtrinnet har været i Lego-house i dag. Kæmpesucces. 
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Nordre: 
Der er ansat en barselsvikar medio dec. 
Der er info-møde for SGU i slut nov. Der ligger en film som supplement 
til info-mødet. 
God motionsdag. Dejligt at forældrene kunne deltage igen. 
Der er kommet fire nye elever fordelt på forskellige klassetrin. 
Alle skoler har fået midler til lærings- og trivselsmidler. Pengene skal 
bruges inden årsskiftet. Begge skoler er ved at overveje, hvad midlerne 
skal bruges på. 
Der kommer info-møder i november for skolestartere i Ikast by. 
 
- Forældregruppen 
En forælder har henvendt sig vedr. udearealet for vestfløjen. Hvordan 
kan eleverne inddrages i udvikling af en ny skolegård? Skolen vil i første 
omgang have etableret ny asfalt. Derefter skal der ses på, hvordan 
involveringsprocessen skal være. 
 
Der er forældre, som oplever, at der ikke bliver svaret på mails på 
AULA. Det skal der strammes op på. Som minimum skal man svare, at 
mailen er modtaget og man vender tilbage med et uddybende svar 
senere. 
Tyggegummi i skoletiden blev kort drøftet. Skolen har ikke regler for 
tyggegummi, men det skal blive i munden. 

3. 19.00 
– 
19.10 

Nyt fra elevråd  
Fælleselevrådet i Ikast Brande har haft et møde. Formand og 
næstformand blev valg og begge kommer fra Hyldgård. 
På mødet blev der arbejdet med BU-politikken. 
Nordres elevråd arbejder også med BU-politikken og har valgt emnet 
Fællesskab er en fælles sag. Der er aftalt, at der bliver en brætspilsuge 
før jul og en boldspilsuge efter jul. 
Elevrådet har drøftet mobiltelefon-politikken. Elevrådet har lavet en 
undersøgelse. Det fremlægges på næste SB-møde 

 

4. 19.10 
– 

19.40 

Opsamling og orientering angående: 
a. Bestyrelsesbemanding jf. den manglende plads 
    Bestyrelsen vil gerne have et medlem ind fra børnehaven, men  
    det er ikke lykkes at finde en kandidat. Derfor er der i børnehaven 
    blevet besluttet, at Alan ser på dagsordenen og  
    derefter vurderes det, om og hvem fra børnehaven, der    
    deltager på SB-møderne.  
    Det er aftalt med skoleafdelingen, at der er ok at køre med et   
    medlem i undertal. 
    Skal der laves en ny valghandling, så der kan vælges en 
    anden medarbejderrepræsentant? 
    Bestyrelsen ønsker, at Isenvad skole og børnehave er bredt   
    repræsenteret – og der er to repræsentanter. Helst fra både  
    børnehave- og skole/SFO 
    Udviklingsarbejdet/temadrøftelserne i Isenvad kan måske være 
    med til at give et nyt medlem. Se pkt. 5. Hvis ikke det sker, så skal 
    der gøres et arbejde for at få et nyt medlem.  

 
 
 
x 
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b. Ny ramme for tilsyn i kommunale dagtilbud. 
     Kort orientering om lovændring ift. tilsyn. Den største forandring  
     er, at der også kommer uanmeldt tilsyn. 
 
c. National brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbud. 
    Forældre i børnehaverne har fået et link i E-boks til    
    undersøgelsen. Undersøgelsen løber fra oktober til feb. 

5. 19.40 
– 

20.55 

Temadrøftelse 
a. Generel status på temaarbejdet  
- Hvad er status med de enkelte temaer, fx kommunikation på skolen og 
ml skole og hjem, samarbejde ml Isenvad og Nordre, overgange for 
elever.  
 

- Kim laver et månedsbrev til alle. Det er rigtig godt. 
- Der arbejdes på en kommunikationsstrategi. Dette arbejde laves 

pt. i ledelsen sammen med MED. Personalet involveres 
efterfølgende. 

- Der laves et samarbejde mellem indskolingen på NO/IS. Planen 
er at starte med konkrete arrangementer i foråret. Det er vigtigt, 
at børnene lærer begge matrikler at kende. Der skal også være et 
årligt møde mellem personalet for vidensdeling og kendskab til i 
hinanden.  

 
b. Opsamling på forældremøder i Isenvad 
- Hvad viste forældredrøftelserne? 
      Lotte giver en kort indflyvning til punktet.  
      Der er tanker om en forældrefolder, arrangementer for at styrke  
      fællesskabet fx mor-fest, halloween-fest og fællesspisning.  
      Der var rigtig god stemning og opbakning til møderne. 
      Vigtigt at kommunikere ud i Isenvad om diverse tiltag. Det kan    
      være på lokalt facebook, avisen e.lign. 
      Kan der laves en opsamling på gruppedrøftelserne og sende det  
      ud til forældrene. 
      Forældrerådene er blevet mere aktive. 
 
- Hvad er næste gode skridt?  
     Stella, Lotte, Søren og Kim laver et sammenskriv. Det sendes ud  
     til forældre. 
     Desuden sendes bilaget, der er udleveret til bestyrelsen, ud til  
     alle forældre.  
     Vigtigt at børnehaven inddrages. 
     Der skal laves en form for dataindsamling for at finde ud af, hvad  
     arbejdet med temadrøftelser har betydet ift. at Isenvad    
     Børnehave og Skole bliver førstevalget. 
 
     Bringes på næste SB i dec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kommer 
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6. 20.55 
– 

21.15 

Sundhedspolitik 
Status på arbejdet efter bestyrelsesdag. 
Indflyvning v. Bo 
Der skal laves en forenkling i udtrykket, så det bliver mere a la BU-
politikken. Der skal laves en uddybning, som skal understøtte de 
grafiske udtryk. 
Vi håber, vi kan bruge medarbejdere, som er dygtige til grafik, til at lave 
illustrationerne. 
Så meget som muligt skal være fælles. 
Der følges op på næste SB-møde 

 
 

7. 21.15 
– 
21.25 

Personalesager 
Orientering 

 
 

8.  Opslag til AULA 
Fælles: Der mangler en medarbejderrepræsentant i SB. Der arbejdes 
på at finde en. 
Der arbejdes med videre med sundhedspolitikken (dobbelt kram) 
Nordre: 
SFO´en er tilmeldt BOGglad-projektet i samarbejde med biblioteket. 
Der er SGU infomøde i slutningen af nov.  
Der er infomøde for kommende 0. klasser i nov.  
Der har været møde for fælleselevrådet. De arbejdede med BU-
politikken. 
Lokal-elevrådet har arbejdet med telefon-politikken 
Isenvad:  
Børnehaven og SFO´en er tilmeldt BOGglad-projektet i samarbejde med 
biblioteket. 
Opsamling på temadrøftelser. Bl.a. kommunikation, samarbejde NO/IS 
og overgange. Herunder tættere samarbejde mellem personalet.  
Opsamling på forældrebesvarelser fra møderne, hvor der blev drøftet 
forskellige temaer. Der sendes et overblik ud til forældrene. 
Der skal laves en forældretilfredshedsundersøgelse for børnehaverne 
fra okt.-feb. 

 

 21.25 
- 
21.30 

Evt. 
Vil Skolebestyrelse Ikast-Brande deltage i debatmøde i Brande på 
mandag? HLF står for arrangementet. Er der andre i bestyrelsen, der vil 
deltage? Ole og Marie-Louise deltager. Send gerne stikord til Marie-
Louise og Ole.  
Bestyrelsen har følgende ideer: 

- Husk at rose politikerne for, at de har lyttet til høringssvarene 
- Hvordan holdes der liv i de små samfund? 
- Hvordan kan man støtte op omkring fællesskabsskabende 

ungdomsmiljøer? 
- Hvad tænker man om inklusion? 
- Hvordan kan folkeskolen bidrage ift. udsatte unge – så de bliver 

spottet og hjulpet tidligere? 

 

 
Punkter til kommende møder: 
 


