
	
Vi sætter spor og 

bevæger fremtiden 

 

 

 
 

 
Bredager 26 A, 7300 Jelling, tlf. 76 81 41 00, E-Mail: bredagerskolen@vejle.dk , www.bredagerskolen.dk 

 

 
 
Mødedato 
 
Torsdag den 21. marts 

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, Lot-
te Hofer Skinnebach, Nana Lunøe, Troels Seerup, Kasper Madsen, Mette Hjelholt Nielsen, Lasse Koefoed, Mette Lindholm Didriksen, Claus Did-
riksen og Heidi Mølgaard 
 

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

Fraværende: 
 

 
Dagsordenpunkt Mål Tidsplan/referat 

1. Status på nedlæggelse 
af busrute 322  
17:15 – 17:40 

Skolebestyrelsen	skal	afklare,	hvordan	der	
skal	følges	op	på	nedlæggelsen	af	busruten	

Vejen til Mølvang er blevet genvurderet og konklusionen er des-
værre at vejen er vurderet ”Trafiksikker”  
Festivallen er ikke interesseret i at gå ind i sagen. 
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https://vafo.dk/jelling/Politiet-har-vurderet-
frygtet-skolevej-uden-cykelsti-Den-er-ikke-
farlig/artikel/594651?fbclid=IwAR0W-
ctOLOElKk8Pu-
hn2JJbZcyzFaDCDuRcMOd62s8oben41ya
2fUigWXU 
 

Skolebestyrelsen har endnu ikke fået svar fra Christoffer … på 
hvad en cykelsti vil koste. Lance rykker for det. Inden skolebesty-
relsen beslutter om de skal gå efter at rejse penge er det vigtigt at 
kende omfanget. 
Placeringen på listen over kommende projekter. Der skal spørges til 
hvornår og efter hvilke krav listen revurderes. 

2. Legepladsudvalg 
17:40 – 17:50 

Der	nedsættes	et	legpladsudvalg	som	har	til	
formål	at:	

 
1. Udarbejde en projektplan for en ny 

legeplads placeret i forbindelse med 
Midgård/Udgård 

2. Søge fondsmidler til projektet 
3. Lave PR omkring projektet ift. pres-

se, virksomheder og forældre 
 
Ledelsen foreslår at Legepladsudvalget 
kommer til at bestå af: 
 

1. Skolelederen 
2. Servicelederen 
3. Medarbejderrepræsentant 
4. Elevrådsrepræsentant 

1. Skolelederen – Lance Luscombe 
2. Servicelederen – Rasmus Kring 
3. Medarbejderrepræsentant – Ledelsen vurderer hvordan 

denne vælges 
4. Elevrådsrepræsentant – Elevrådet vurderer hvordan denne 

vælges 
5. Repræsentant fra forældreforeningen – Kirsten Hawalesch-

ka er valgt.  
6. Repræsentant fra skolebestyrelsen – Troels Seerup og Je-

sper Nicolaisen deler opgaven. 
 
Der er kommet nogle gode og spændende løsninger fra to forskelli-
ge firmaer som udvalget skal kigge nærmere på. 
Et par forslag mere er på vej. Flere firmaer kan evt. inviteres ind. 
Disse forslag vil være afsæt for udvalgets arbejde. 
 
Forældreforeningens arbejde fra skolefesten sammen med teknisk-
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5. Repræsentant fra forældreforeningen 
6. Repræsentant fra skolebestyrelsen 

	

serviceleder og elevers ønsker har været styrende for oplægget til 
legepladsfirmaerne. (Multibane og hoppepude mm) 
 
Der er opmærksomhed på, hvad der er kommunal aftale og udbuds-
regler på området. 
Det vil være godt at undersøge hvilke fonde der vil støtte hvilke 
typer projekter. 
Det kan undersøges om legepladsfirmaet kan hjælpe med at søge 
penge og finde de rigtige fonde. 
 
Hvis der ikke kan rejses penge, vil muligheden for kommunelea-
sing kunne undersøges. 
Samtidig skal skolen være realistisk omkring hvad der kan være råd 
til at finansierer. Det vil være max være 100 til 150 tusinde.  
 
Der er enighed om, at der er brug for at legepladsen får et løft. 
 
Første møde afholdes inden for tre uger. 
Der bliver cirka 5 møder i udvalget. 
 

3. PAUSE 
17:55 – 18:10 

	  

4. Forældreforeningen 
18:10 – 18:20 

Kirsten	Hawaleschka	og	Sine	Sallingboe	præ-
senterer	forældreforeningens	arbejdsområ-

Forældreforeningens store udfordring er, at det er svært at få med-
lemmer.   
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der	for	skolebestyrelsen.	
 

Der skal endvidere tages stilling til om den 
årlige legepladsdag på 4. Årgang skal gøres 
til en fast begivenhed for forældre og elever 

på 4. Årgang. 

Forældreforeningen er meget interesseret i at samarbejde med Sko-
lebestyrelsen.  
De er meget interesserede i at samarbejde omkring legepladsen og 
Kirsten vil gerne sidde med i udvalget. 
 
Visionen er at støtte skolen på områder der ellers ikke er mulighed 
for at støtte. Fx ture og ting på legepladsen. 
Det skal være noget der er til glæde for elever på Bredagerskolen. 
Ambitionsniveauet er naturligt svingende. Pt vil foreningen heller 
gøre det godt men lidt. 
 
Skolebestyrelsen støtter op om det er en fast opgave at holde lege-
pladsdag på 4. årgang. 
 
Forældreforeningen vil gerne deltage i første forældremøde fx i 
Midgård. Det betyder at de skal inviteres. 
 
Man kunne forstille sig at en repræsentant fra hvert forældreråd der 
sidder med i foreningen. Men det er er værd at overveje om det vil 
betyde at det bliver svære at få forældre til at melde sig til forældre-
rådet. 
 
Elevrådet vil gerne tilbyde at lave reklame for forældreforeningen. 
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5. Folketinget har vedta-
get en ny lov, som be-
tyder et lavere timetal i 
indskolingen og mu-
lighed for at ansøge 
om et lavere timetal på 
mellemtrinnet og i ud-
skolingen. 
18:20 – 18:30 

 

Skolebestyrelsen	orienteres	om	muligheder-
ne	for	et	lavere	timetal	på	mellemtrinnet	og	i	
udskolingen	og	de	afledte	konsekvenser.	
Der tages en første drøftelse af konsekven-
serne for skoledagens indretning – såfremt 
skolen gør brug af muligheden i skoleåret 
2020/2021 

	
		

I forhold til den afkortede skoledag er det politisk besluttet at SFO 
er gratis i det afkortede tidsrum i det kommende skoleår. 
 
For Midgård og Udgård kan vi ikke nå at ændre noget det kom-
mende skoleår. 
Det er et krav om, at skolen kan redegøre for hvordan en evt. afkor-
tet skoledag skaber forbedringer i den resterende skoledag. 
Ligeledes er det et politisk krav, at der tages hensyn til bustider. 
 
Skolebestyrelsen skal have drøftet fordele og ulemper. 
Et indspark fra lærere og pædagoger samt eleverne i Mid-
gård/Udgård kunne være ønskeligt. 
 
Når skolebestyrelsen kan melde hvad de anbefaler og skolelederen 
har truffet en afgørelse, bliver det vigtigt at kommunikerer det godt 
ud. Der vil være forskellige holdninger på området. 
 
Det er skolelederen, som afgøre om deres skal ansøges om en kor-
tere skoledag i Midgård og Udgård 

6. Lukkedage 
18:30 – 18:35 

Skolebestyrelsen vedtager lukkedagene for 
skoleåret 2019/2020 

 
Ledelsen indstiller følgende lukkedage i 
SFOén: 

Det er taget til efterretning. 
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	(Alle	dage	incl.)	
		

•         Juleferien	21.december	–	1.januar	2019	
(inkl.	23.december)	

•         Påsken	4.april	–	13.april	2020	
•         St.	Bededag	8.maj	202	
•         Kr.	Himmelfart	og	dagen	efter	21.	–	

22.maj	2020	
•         2.pinsedag	1.juni	2020	
•         Grundlovsdag	5.juni	2020	
•         Sommerferie	uge	28,	29	og	30	

	
7. Budget 2019 

Lance  
18:35 – 18:50 
(bilag eftersendes tirs-
dag) 

Skolebestyrelsen	godkender	budgettet	
 
Lance gennemgår budget 2019 og der bliver 
mulighed for opklarende spørgsmål. 

I dette budgetår vil vi kunne følge løbende, hvad der bliver brugt. 
Der er lavet en midlertidig lønfremskrivning og der er et underskud 
på 1,5 mio. som genereres i det første halve skoleår. 
Underskuddet fra sidste år er også en del af budgettet.  
 
I bilaget kan man finde alle baggrundstal som kan dykkes mere ned 
i. 

 
Budgettet er meget transparent og let at følge. 
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8. Holddannelsen 
18:50 – 19:15 

 
Opstart	af	indledende	drøftelse	vedr.	holdde-
ling	som	princip	på	skolen	
 
På Bredagerskolen benyttes holddeling på de 
fleste årgange. Der er et ønske om, at drøfte 
målene med organisationsformen. Endvidere 
er der et ønske om drøfte organisationsfor-
men på Asgård i kommende skoleår.  
Mødet skal afklare hvornår de forskellige 
ting skal drøftes i skolebestyrelsen. 

Pt. er der forskellig praksis i de tre afdelinger. 
Skolen skal kunne redegøre for hvordan det foregår og hvad tan-
kerne bag det er. 
Nogle lærere fra de forskellige afdelinger kunne give skolebestyrel-
sen noget baggrundsviden som de i højere grad kan tage stilling ud 
fra skolens praksis og viden. 
Det er en tanke at skolen fremlægger en samlet holdning og struk-
tur. 
Det overordnede mål er for hele skolen, men det kan være forskel 
på praksis i de forskellige afdelinger. 
 
Det er interessant at undersøge forælderens oplevelse og dermed 
blive klogere på hvad der er brug for at være tydeligere omkring.  
 
Måske forstår forældrene ikke hvorfor det er en god idé med hold-
dannelse. Måske mangler der klare forklaringer. 
Hyppigheden virker også til at betyde noget. Samtidig ligner det 
ikke det forældrene selv kender fra de gik i skole. 
 
Ledelsen vil til næste møde lave et oplæg om hvordan organiserin-
gen på 2. og 3. årgang.  
Efterfølgende vil der skulle tages fat på Midgård og Udgård. 
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9. Brug af mobilen i sko-
letiden. 
19:15 – 19:30 
(Litha) 
 

Skolebestyrelsen	drøfter:	

Hvilke	fordele/udfordringer	er	der	ved	at	
eleverne	har	mobilen	med	i	skolen?	

Det er rigtig svært at kunne svare på hvorfor der ikke er skrappere 
regler på Bredagerskolen. Det er der på andre Vejleskoler. 
På Bredagerskolen er der regler for brugen af telefon og teamet 
styrer brugen.  
 
Der var en bred debat om fordele og ulemper samt udfordringen og 
muligheder. 
 
Det er en kompleks opgave med opdragelse på dette område. 
 
Elevernes egne valg er også vigtige. Der er nogle der bruger den 
rigtig meget og man kan godt blive afhængig af det.  
 
Mobilforbud vil være af nød. Det er ikke sort-hvidt.  
Klare aftaler og regler er helt nødvendige. 
Der mangler klare udmeldinger om hvad der er målet med telefoner 
og devices.  
Digital dannelse er vigtig. 
 

10. Orienteringspunkter 
a. Fra formanden 
b. Fra ledelsen 
c. Fra UCL v. Lotte 
Skinnebach 

 Vejle byråd har sagt ja til at kommunen vil indgå i samarbejde med 
UCL omkring traineeuddannelse fra det kommende skoleår. 
 
Bredagerskolen er blevet udviklingsskole for UCL-Jelling. 
Det er vi rigtig glade for. Dannelsesbroen er et af de fælles projek-
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d. Fra personalet 
19:30 – 19:40 

ter, som kan udvikle sig til at være et overgangsprojekt. 
 
Elevrådet arbejder stadig videre med en sportsdag.  
 
Sorgplanen er ved at blive revideret. 
 

11. Rigets tilstand 
19:40 – 19:45 

  
 

12. Næste møde 13/5 Luse-dag Den årlige lusedag kunne med fordel udvides til en hel uge. 
Det snakker skolen med sundhedsplejersken om.  
 
Kalenderen for næste skoleår 
Samarbejdsaftale med Rødekors 

 


