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BREDAGERSKOLEN Bredager 26

7300 Jelling

Tlf. 76 81 41 00

Fax 76 81 41 09

E-mail: bredagerskolen@vejle.dk

www.bredagerskolen.dk

DAGSORDEN

Mødedato
Onsdag 20.februar 2019

Mødested/lokale
Urds Brønd

Mødetidspunkt 
kl. 17.15

Forventet sluttidspunkt 
kl. 19.45

Deltagere: Annie Gerstrøm, Jesper Antoni Nicolaisen, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard Pedersen, Kenneth 
Larsen, Litha Hansen, Lotte Hofer Skinnebach, Nana Lunøe, Troels Seerup, Kasper Madsen, Mette Hjelholt Nielsen, 
Koefoed og Mette Lindholm Didriksen, Claus Didriksen, Heidi Mølgaard

Mødeleder: Troels Seerup
Ordstyrer: Annie Gerstrøm
Referent: Mette Nielsen 
Tidstager: Mette Nielsen
Evt. afbud bedes meddelt til
Lance Luscombe 
laalu@vejle.dk 

Fraværende: 
Jesper Antoni Nicolaisen, Kenneth Larsen, Nana Lunøe, Claus Didriksen
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Journalnr.

Dagsordenspunkt Mål Tidsplan/Referat
1. Struktur – skoleåret 

2019/2020
(10 min) 17:15 – 17:25
Lance

Lance giver en 
tilbagemelding på 
reaktionerne på den 
udmeldte struktur.

Siden sidste SB-møde har strukturen på Asgård 
skoleåret 19/20 været på personalemøde. Alle var 
enige om at model 1 er den bedste.
Efterfølgende er det skriftligt meldt ud til alle 
forældre og mundtligt til eleverne på Asgård. Der 
har været flere positive tilbagemeldinger. Der har 
også været enkelte bekymrede forældre-
henvendelser. De har været til møde, hvor der blev 
svaret på det der kunne svares på. Forældrene gik 
tilfredse fra mødet.
Børnehaverne i byen er også informeret og de har 
fået samme brev som er sendt ud til forældrene.
Rullende skolestart og processen omkring 
forflyttelser blev kort vendt.

2. Timefordelingsplan
(10 min) 17:25 – 17:35
Mette

Mette redegøre for de 
seneste ændringer i 
lektionsfordelingsplanen på 
baggrund af forliget i 
folketinget.

Der er siden sidste SB-møde kommet nyt politisk 
udspil mht. skoledagens længde og de faglige 
timer.
Skoledagen i indskolingen skal afkortes med 2,25 
time om ugen fra skoleåret 19/20. 
Kommunen kan beslutte at skoledagen afkortes på 
mellemtrinnet og udskolingen. Det afventer vi.
De faglige ændringer gælder først fra skoleåret 
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20/21
Punktet tages på næste SB-møder

Bilag vedlægges.

3. Nyt fra elevrådet
(10 min) 17:35 – 17:45

Elevrådet har ordet Sportsdagen står stadig højt på ønskelisten
Elevrådet mødes i morgen og arbejder videre med 
det.

4. Regnskab 2018 
(20 min) 17:45 – 18:05
(bilag)
Lance

Lance gennemgår 
regnskabet for 2018. Der 
bliver mulighed for op 
følgende spørgsmål

Lance gennemgår regnskabet. Det store underskud 
er på løn og personale.
En mere overskuelig kontooversigt er under 
udarbejdelse til det kommende regnskabsår.
Budgettet er på næste SB-møde. Der sættes penge 
af både til afdrag og forbedringer på skolen.
Udgiften til inklusion kan være meget svingende og 
den vil være stigende i det kommende skoleår. Det 
er der taget højde for i budgettet. 

5. Forældretilfredshedsundersø
gelse 
(30 min) 18:05 – 18:35
(bilag)
Lance

Lance gennemgår 
forældretilfredshedsunders
øgelsen og bagefter er der 
åben drøftelse af resultatet.

Lance gennemgår forældretilfredsheds-
undersøgelsen. Besvarelsesprocenten var 82. 
Bredagerskolens tilfredshed er stort set som Vejle 
kommunes skoler.
Oplagte opmærksomhedspunkter er
Socialt klima i klassen og ro og orden i klassen. Her 
ligger vi nogle steder under gennemsnittet i 
Midgård.
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De fysiske rammer ude og inde samt 
trafiksikkerhed ligger under gennemsnittet i alle tre 
afdelinger. 

Der er kommet mange forskellige bemærkninger 
fra forældre. Også her springer ro og orden samt 
de fysiske rammer i øjnene.

Ledelsen og skolen kigger samlet på, hvordan der 
arbejdes videre med undersøgelsen og melder 
efterfølgende tilbage til SB og forældrene generelt. 
Det skal synliggøres, at der bliver arbejdet med det.
Skolen vil være nysgerrig på at nuancerer, hvad ro 
og orden handler om. Inddragelse af forældre er 
også vigtig så det bliver et samarbejde.
Der er et rigtig godt samarbejde med 
børnehaverne og sprogbrug kan fint blive en del af 
det.

6. Præsentation af skolens nye 
logo (10 min) 18:35 – 18:45
Mette

Mette præsenterer 
tankerne bag skolens nye 
logo

Mette præsenterer processen omkring 
udarbejdelse af logo.
Der er enighed om, at det er rigtig fint.
Logoet er hemmeligt indtil præsentationen 11/3 kl. 
9.30 i hallen, hvor der er samling for hele skolen.
Elsebet har skrevet en ny skolesang som vi 
begynder at øve os på.
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7. PAUSE 18:45 – 18:55
8. Hvad er tilbagemeldingerne 

på skolebestyrelsens stand – 
og hvad er næste skridt?  
(20 min) 18:55 – 19:15
Nana og Litha  

Nana og Litha gennemgår 
resultatet fra standen.

Litha giver et overblik over stemmerne.
Pakoor, hoppepude og boldbaner fik flest stemmer. 
Se bilag.
Skolen har bedt to legepladsfirmaer komme med 
deres forslag på legeplads.
Hvis der skal søges penge ved fonde er det 
nødvendigt, at der ligger færdig plan.
Der er brug for at nedsætte en arbejdsgruppe, der 
arbejder videre. 
Der kan søges om penge eller laves 
kommuneleasing.
Det er vigtigt, at tænke ind, at der er noget for 
Midgård og Udgård.
Ved næste møde nedsættes en arbejdsgruppe. Det 
vil være godt, hvis der er nogle, der ved noget om, 
hvordan man finder penge.

9. Hvad blev resultatet ift. 
forældrenetværket for 
forældre til ordblinde børn? 
(5 min)  19:15 – 19:20
(Mette) 

Mette fortælle om 
erfaringerne fra den første 
netværksaften.

Der var fin deltagelse til det første møde.
Næste møde er CSV inviteret til at komme og 
undervise i AppWriter, som det hjælpemiddel 
ordblinde bruger.
Næste skoleår vil vi gerne have etableret et 
elevnetværk.

10.Skolemad – Hjertebageriet 
(5 min) 19:20 – 19:25
Lance

Lance orienterer om tilbud 
på skolemad fra 
Hjertebageriet

Lance orienterede om tilbuddet.
Muligheden for at få mad ude fra er tilstede.
Der skal indhentes forskellige tilbud.

11.Orienteringspunkter Der bliver pt. arbejdet særligt med 6. årgangs 
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a. Fra formanden
b. Fra ledelsen
c. Fra UCL v. Lotte 

Skinnebach
d. Fra personalet

(10 min) 19:25 – 19:35

sprogbrug og adfærd i undervisningen. Der har 
været afholdt særlige forældremøder omkring det. 
Det handler især om seksualiseret sprog. 
Lance har efter forældremødet snakket med alle 
klasserne og det bevæger sig i den rigtige retning.

UCL har optaget 43 studerende den ½. Rigtig 
dejligt.

Forflyttelser fylder noget blandt personalet. Men 
personalet er tilpasse og glade.

12.Rigets tilstand
(10 min) 19:35 – 19:45

13.Næste møde 21/3 kl. 17.15 – 20.45
Kommende punkter: Brug af telefon i skolen og 
digital dannelse


