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REFERAT 
 
Mødedato 
 

Onsdag den 24.03.2021 

Mødested/lokale 
 
Teams 

Mødetidspunkt 
 

Kl. 17:15 

Sluttidspunkt 
 
Kl. 19:45 

Deltagere: Litha Hansen, Troels Seerup, Mette Hjelholt Nielsen, Heidi Mølgaard, Lance Luscombe,  
Kasper Madsen, Claus Ottesen, Annie Gerstrøm, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard Peder-
sen, Kenneth Larsen, Birgitte Hjerrild og Simon Høj. 
 
Mødeleder: Lance Luscombe 
Ordstyrer: Mette Nielsen 
Referent: Annie Gerstrøm 
Tidstager: Mette Nielsen 
Evt. afbud bedes meddelt til: 
Lance Luscombe 
laalu@vejle.dk 
 

Fraværende:  

 
Mødedatoer: 
April - uge 16 torsdag 22/4 
Juni - uge 23 mandag 7/6 
 
 

Links (breakout rum) til gruppedrøftelser: 
Litha Hansen, Troels Seerup, Mette Hjelholt Nielsen, Heidi Mølgaard, Lance Luscombe,  
Kasper Madsen, Claus Ottesen, Annie Gerstrøm, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard Pe-
dersen, Kenneth Larsen, Birgitte Hjerrild og Simon Høj. 
 
Grp. 1 (Troels, Mette, Annie, Simon, Kasper M, Kenneth,.) 
Click here to join the meeting 
 
Grp. 2 (Claus, Kasper P, Heidi, Brigitte, Litha, Karen) 
Klik her for at deltage i mødet  
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Dagsordenpunkt Mål Tidsplan/referat 

1. Status på arbejdet 
med klubtilbud-
dene i Vejle Kom-
mune. 
 
17:15 – 17:30 
Mette 

Mette giver en status på, hvilke initi-
ativer der er sat i værk kommunalt 
for at undersøge klubtilbuddet i Jel-
ling. 

 
 

Vejle kommune er ved at under-
søge og indsamle data om klubtil-
bud, som udgangspunkt for det vi-
dere arbejde. Herefter laves en da-
taanalyse som fremlægges før 
sommerferien.  

2. Beskrivelse af det 
nuværende klubtil-
bud. 
  
17:30 – 17:45 
Lance/Mette 
 

 

Lance beskriver det nuværende til-
bud ift: 
 

§ Målgruppe 
§ Åbningstider 
§ Placering 
§ Fremmøde 
§ Aktiviteter 

 

Video. 

Målgruppe: 6.årgang til 18 år. 

Åbningstider: Onsdage og torsdage   

Placering: Runerne 

Fremmøde: Mellem 5-25 unge 

Der er mulighed for forskellige inden-
dørs aktiviteter.  
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SB bemærker at der måske trænger til 
en opdatering ift. indretning og få lidt 
mere ”sjæl”. 

SFO2 er der pt. Ikke mange elever der 
benytter sig af tilbuddet. 

Lance informerer om at bygningerne 
er uisolerede og rådne, hvorfor der er 
et ønske om at finde andre lokaler.  

Mette informerede om at det er for-
skelligt om det er ungdomsskolen eller 
skolen, der afholder klubtilbud i Vejle 
Kommune. Vi skal være opmærk-
somme på hvordan vi får inddraget 
SFO2- eleverne i Bredagerskolens 
klubtilbud. 

 

3. Arbejdsgrupper del 
1 

 
 

Grp. 1 (Troels, Mette, 
Annie, Simon, Kasper 
M, Kenneth,.) 
Click here to join the 
meeting 
 
Grp. 2 (Claus, Kasper 
P, Heidi, Brigitte, Li-
tha, Karen) 
Klik her for at deltage i 
mødet  

 
 

17:45 – 18:10 

Lance redegør for arbejdsprocessen: 
 
Herefter: De 2 arbejdsgrupper arbej-
der i den første del med nedenstå-
ende to spørgsmål: 
 
Besvarelserne indskrives løbende i 
dette delte Google-docs: 
 
https://docs.google.com/docu-
ment/d/1J23ByEXwx4_XvHrHLW9iq
EoYBuD-
vCIxcUPQ_QqLDIxg/edit?usp=sha-
ring 

 
• Hvad er bestyrelsens hold-

ning til, om de nuværende 
klubtilbud dækker de unges 
behov? Herunder hvor-
for/hvor ikke. 

• Overvej evt. betydning af be-
liggenhed, åbningstid, aktivi-
teter, fællesskab, økonomi, 

Særskilt dokument 
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fordeling mellem drenge og 
piger. 

 
4. Opsamling 

18:10 – 19:20 
 

 
Opsamling på gruppernes drøftelser 
 

Gruppe 1: Der er brug for et tilbud til 
de unge. De voksne er væsentlige for 
at få fat i de unge ligesom der skal 
være forskellige aktiviteter. 
Vi kan forestille os at det er vigtigt at 
samarbejde bredt med både friskole, 
JFS osv.  
Åbningstiderne er væsentlige og det 
skal være tilgængeligt.  
 
Gruppe 2: Der er behov for at ny-
tænke tilbuddet. 
Beliggenheden er væsentlig der skal 
være lyst og nemt at komme til.  
Der mangler tilbud og hvordan får vi 
de unge ”trukket” over i klubben. Det 
skal være nogen, der har kontakt til 
klubben.  
Dilemma ift. at dem, der benytter 
klubben nu, kender hinanden, men vi 
skal også have fat i nogen nye og i 
dem som de traditionelle tilbud ikke 
fanger.  
Der skal være en opmærksomhed på 
hvad vi ”kalder” tilbuddet f.eks. 
”SFO2” som måske også kan begræn-
ser. Vi skal fange dem på mellemtrin-
net; Der skal være noget, der er spæn-
dende, når man bliver ældre. 

 
18:20 – 18:35 

 
 

PAUSE 
 

 

5. Arbejdsgrupper del 
2 
 
18:35 – 18:55 
 

 

Arbejdsgruppen arbejder videre 
med det sidste spørgsmål: 
 

• Hvilke forslag kunne I have 
til at udvikle klubtilbuddene? 

 
Besvarelserne indskrives løbende i 
dette delte Google-docs: 
 

Særskilt dokument. 
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https://docs.google.com/docu-
ment/d/1J23ByEXwx4_XvHrHLW9iq
EoYBuD-
vCIxcUPQ_QqLDIxg/edit?usp=sha-
ring 
 

6. Opsamling  
18:55 – 19:05 

 
Opsamling på gruppernes drøftelser 
 
 

Gruppe 1: Fokus på musik, mulig-
hederne for at bruge ”hele” Jelling 
fx OK Gorm, Ungdomsskolen, Se-
minariet. 
Måske kunne vi indgå i samarbejde 
med seminariets pædagogstude-
rende.  
Faciliteter på skolen er let tilgæn-
gelige fx musiklokalet.  
Vi skal huske de voksne, der ”kan” 
noget.  
Gruppe 2: Ressource i at samar-
bejde med friskolen. 
Det skal være et neutralt sted.  
Også fokus på at bruge seminariets 
studerenes ressourcer.  
 

Sammenfatning: SB vurderer at der 
er brug for nytænkning ift. klubtil-
buddet. Vi kunne ønskes os at der 
er fokus på voksenressourcerne og 
relationerne og inddragelse af de 
unge. 

Bredagerskolen vil gerne være tov-
holdere men også være inklude-
rende f.eks. ift. Røde Kors og Jel-
ling Friskole. 

Vi kunne ønske os at inddrage de 
ressourcer der er i Jelling på i for-
eningslivet, skole og seminariet. 
Fokus på fællesskab, kultur, sport 
og musik.  

Hvis man vil noget med klubben 



 
Vi sætter spor og 

bevæger fremtiden 

 

 

 
 

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

 

ser SB at det er nødvendigt at der 
tilføres økonomiske ressourcer til 
klubtilbuddet. 
 

7. Trafikplan for Jel-
ling By 
 
19:05 – 19:15 
Lance 

 

Lance orientere om den seneste ud-
vikling ift. cykelstien og mobilitets-
plan. 
Video sendt til formand for Teknik og Miljø: 
https://drive.google.com/file/d/11w2-
GYQ5QimFJyS7y0bXKJJAU0MowKDq/view?usp=sharing 

 

Lance informerede om baggrun-
den for arbejdet med at udvikle 
bedre forhold for de ”bløde” trafi-
kanter.  
Lance informerede om det seneste 
møde og der var fokus på hvordan 
Jelling kan blive mere trafiksikker.  
For Bredagerskolen er det vigtigt at 
sikre de ”bløde trafikanter” og mo-
biliteten i Jelling by. Der bliver la-
vet en trafikplan med udgangs-
punkt i hvad byens borgere kunne 
ønske.  

8. Covid-19 status 
 

19:15 – 19:25 
Lance 

 

Lance giver en status på COVID-situ-
ationen på skolen 

Mette orienterede om de nye Co-
vid-19 forbehold ift. kommende 
planlægning. 5.-8- årgang må 
komme ind hver anden uge. Der er 
praktiske overvejelser som skal på 
plads: F.eks. hvor der skal holdes 
pauser.  
Lærerne oplever at det er svært 
når eleverne skal undervises virtu-
elt efter de har været til fysisk un-
dervisning. Når der er fysisk frem-
møde er det med fuldt skema. Ele-
verne på ikke forlade skolens om-
råde når de er fysisk tilstede på 
skolen.  
Spørgsmål fra SB ift. hvordan det 
bliver meldt ud til børnene, hvis de 
skal hjemsendes. Lance informe-
rede om at der er retningslinjer fra 
forvaltningen.  

9. Orienteringspunk-
ter 
a. Fra formanden 
b. Fra ledelsen 
d. Fra personalet 
 

 
§ Legepladsstativer til Asgård 
§ Stillingsopslaget til en deltidsstilling 

på kontoret 
§ Trivselsundersøgelse for personalet 

Legepladsstativer til Asgård: Skolen 
er taknemmelig for at have modta-
get nogle legetårne fra en giver. En 
stor tak fra skole og skolebesty-
relse.  
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19:25 – 19:35 
Lance 
 

 

Video: 

https://drive.google.com/file/d/1hrz3
muRK83xwhtt3I1nBL5P4a2iLIOee/vie
w?usp=sharing 

Stillingsoplag: 149 ansøgere til en 
deltidsmedarbejder på kontoret.  

Trivselsundersøgelse: Flot persona-
letrivselsundersøgelse. 

Troels orienterede om at lærerene 
har taget godt i mod hilsenen fra 
SB.   

10. Evt. 
 
19:35 – 19:45 
Lance 

 Punkt på næste møde ift. fast-
holdelse, status/ statistik og  
orientering om indsatser. 

 
 
 


