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REFERAT 
 
Mødedato 
 

Mandag den 25. november 

Mødested/lokale 
 
Urds Brønd 

Mødetidspunkt 
 

Kl. 17:15 

Forventet sluttidspunkt 
 
Kl. 19:45 

Deltagere: Annie Gerstrøm, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard Pedersen, Kenneth Larsen, 
Litha Hansen, Lotte Hofer Skinnebach, Nana Lunøe, Troels Seerup, Kasper Madsen, Mette Hjelholt Ni-
elsen, og Heidi Mølgaard, Lance Luscombe, Kristina Blæhr 
 
Mødeleder: Troels Seerup 
Ordstyrer: Nana Lunøe 
Referent: Mette Nielsen 
Tidstager: Mette Nielsen 
Evt. afbud bedes meddelt til: 
Lance Luscombe 
laalu@vejle.dk 
 

Fraværende: 
Claus Didriksen, Karen Berg Jørgensen, Patrick Nygaard Vilhelmsen, 

 
 
 
Dagsordenpunkt Mål Tidsplan/referat 

1. Nyt fra elevrådet 
 

17:15 – 17:25 
 
Formand: Karen 
Berg Jørgensen 
 
Næstformand: Pa-
trick Nygaard Vil-
helmsen 
 
 

Elevrådet orienterer om 
deres arbejde. 

Udgik. 

2. Skolefest 2019 
Lance og Mette 
 
17:25 – 17:35 

Evaluering af årets skole-
fest set med skolebesty-
relsens briller.  

Skolebestyrelsens indsats med at sidde 
ved indgang og salg af popcorn fungerede 
rigtig godt. Det bidrog til god kontakt til 
mange forældre.  
Det vil være godt at have det på årshjulet 
så vi husker det i planlægningen. 
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Fiskedammen løb hurtig tør for pakker, 
men der var tryk på og det var gennem-
tænkt. 
DJ og musikken fungerede godt. 
Det var en god aften. 
Det var lidt svært for nye forældre at finde 
ud af hvor og hvordan man skulle mødes. 
Forældre i Udgård skal hjælpes mere til at 
finde hindanden. 
Idéer til næste år: 
Tur-guides for nye forældre. 
Pit-stop for nye forældre. 
Der tænkes videre i muligheden for køb af 
mad. 
Der kunne fint laves nye lidt mere reklame 
for skolebestyrelsen.  
 

3. Status på tidspla-
nen for arbejdet 
med skolens nuvæ-
rende princip om 
organiseringen af 
undervisningen 

 
(se tidsplan i for-
længelse af denne 
dagsorden – bilag 
1) 
 
17:35 – 17:45 
Lance 
 

 Tidsplanen gennemgås. Det ligger i pla-
nen at afprøves prototypeuger i foråret. 
Det overvejes i hvilket omfang det giver 
mening. 
Der planlægges med et informationsmøde 
for alle forældre i foråret, hvor de nye mo-
deller kan præsenteres. 
 

4. Nyt princip for or-
ganiseringen af un-
dervisningen.  
 
17:35 – 18:35 
Troels/Lance 
Bilag 2 

 

Skolebestyrelsen drøfter 
det udkast arbejdsgrup-
pen under bestyrelsen har 
udarbejdet samt de æn-
dringsforslag ledelsen fra 
fremsat. 

Princippet gennemgås og rettes til fælles-
skab. 
Princippet godkendes. 
 
Der er et vigtigt fokus på kommunikati-
onsdelen mellem team, elever og forældre. 
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Evt. kommentarer fra sko-
lens MED-udvalg overle-
veres mundtligt på selve 
mødet, da MED-mødet 
først afholdes kl. 14 den 
25. november 
 
Princippet færdigredige-
res ved bestyrelsesmødet 
med henblik på endelig 
beslutning. 
 

5. Beslutning af mo-
deller ift. Asgård, 
Midgård og Ud-
gård. 
Bilag 3 

 
18:35 – 19:15 
Troels/Lance 

Skolebestyrelsen skal be-
slutte de modeller organi-
seringen af undervisnin-
gen på skolen skal tage 
udgangspunkt i.  
Drøftelse af formandska-
bets anbefalinger og ef-
terfølgende beslutning. 

Modellen på Asgård og Midgård er god-
kendt. 
 
Modellen for Udgård rettes perioden ”ja-
nuar” til ”februar” så skiftet kan være i 
forbindelse med vinterferien. 
 
Sætningen ud for klasser rettes til: ”I star-
ten af og slutningen af 8. årgang er de i 
klassen”. 
 
Der er brug for, at det bliver mere synligt 
for forældre hvordan modellen i Udgård 
skal forstås. De forældrevalgte arbejder 
videre med deres tanker og holdninger til 
modellen. 
 
 

6. Regnskab 2019 / 
budget 2020 
 
19:15 – 19:30 
Lance og Troels 
 

Lance giver en orientering 
om fremskrivningen af 
regnskabet for 2019 og 
udsigten til budget 2020.  

 Lance orienterer om, at der bliver udar-
bejdet et sparekatalog til næste skolebe-
styrelsesmøde. 
Det vil omfatte vikarforbrug. 
Det er interessant at kende Vejle kommu-
nes holdning til hvordan skolerne økono-
misk understøttes i forhold til elever med 
støttebehov. 
Det er uafklaret hvordan skolens under-
skud kan afvikles. Det vendes med skole-
afdelingen. 
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Tildelingsmodellen er politisk vedtaget og 
det kan vi arbejde videre med. 
Der kommer mere om økonomi kommer 
på dagsordenen næste møde. 
 

7. Orienteringspunk-
ter 
a. Fra formanden 
b. Fra ledelsen 
c. Fra UCL v. Lotte 
Skinnebach 
d. Fra personalet 
 
 
19:30 – 19:40 
Lance 
 

  

8. Evt. 
 
19:40 – 19:45 
Lance 
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Bilag 1 
 

TIDSPLAN FOR ARBEJDET MED PRINCIP FOR HOLDDANNELSE 
 

MØDE-FORA Uge DAGSORDEN 
Formandskab + 
skoleledelse 16. 
sep. 

38 Beslutning af rammerne for arbejdet med princippet omkring holddannelse. 
 

1. Lovgivningen - hvad siger lovgivningen? 
a. https://danskelove.dk/folkeskoleloven	

2. Tidsplan 
3. Dialogen - hvordan snakker vi om tingene? 
4. Princip - hvad kendetegner et princip 

a. http://skole-foraeldre.dk/sites/default/files/skolebest1.pdf#page=11	
b. https://drive.google.com/open?id=1dQTc5qSv11GcbkClbFZF0UU0c7m21Oq9K11_

QrgjfU4	
5. Skoledagen - hvordan ser skoledagen ud i dag på Asgård, Midgård og Udgård? 
6. Klasse / Hold - hvilke fordele og ulemper er der? 
7. Modeller - som tilgodeser elevernes trivsel og faglige udvikling 
8. Mandat til skoleledelse og formandskab til udarbejdelse af forslag til princip og modeller. 

 

Ledelsesdag 19. 
september 

38 Beskrivelse af Peters skoledag (i Asgård, Midgård og Udgård) set med: 
• Peters briller 
• Lærere/pædagogernes briller 

 

Skolebestyrel-
sesmøde 25. 
september 

39 1. Tidsplan - gennemgang 
2. Lovgivningen – hvad siger lovgivningen? 
3. Dialogen – hvordan snakker vi om tingene? 
4. Hvad kendetegner et princip? 
5. Brainstorm på indhold til nyt princip 
6. Den nuværende skoledag i Asgård, Midgård og Udgård set med: 

a. Peters briller (eleven) 
b. Lærere/pædagogernes briller 

7. Hvilke fordele/ulemper er der ved at klasser/hold? 
8. Mandat til skoleledelse og formandskab til udarbejdelse af forslag til princip og modeller. 

 

Ledelsesdag 30. 
september 

40 1. Udkast til nyt princip om holddannelse på Bredagerskolen 
2. Udarbejdelse af modeller ift. skoledagens indretning i klasser/hold 

Formandskab + 
skoleledelse  
8.oktober kl.15 
– kl 16:30 

 1. Drøftelse og tilretning af udkast til nyt princip om holddannelse på Bredagerskolen 
2. Drøftelse af modeller ift. skoledagens indretning i klasser/hold 

MED-møde 21. 
oktober 

43 1. Gennemgang af rammerne for arbejdet med princippet 
2. Lovgivningen – hvad siger lovgivningen? 
3. Drøftelse af det tilrettede princip om holddannelse på Bredagerskolen 
4. Drøftelse af modeller ift. skoledagens indretning i klasser/hold 

Personalemøde 
22. oktober 

43 1. Gennemgang af rammerne for arbejdet med princippet 
2. Lovgivningen – hvad siger lovgivningen? 
3. Præsentation/drøftelse af udkast til modeller ift. skoledagens indretning ift. klasser/hold 

Skolebestyrel-
sesmøde 29. ok-
tober 

44 1. Drøftelse og beslutning ift. det tilrettede princip om holddannelse på Bredagerskolen. 
2. Præsentation/drøftelse af udkast til modeller ift. skoledagens indretning ift. klasser/hold 
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Afdelingsmøde 
29. oktober 

44 1. Præsentation/drøftelse af udkast til modeller ift. skoledagens indretning ift. klasser/hold 

Formandskab + 
skoleledelse 11 
november kl. 
14:30-16:00 

46 1. Opsamling på drøftelser ift. modeller ift. skoledagens indretning ift. klasser/hold 

Ledelsesdag 21. 
november 

47 Udvælgelse af de modeller der arbejdes videre med 

Skolebestyrel-
sesmøde 25. no-
vember 

48 Godkendelse af de modeller der arbejdes videre med ift. klasser/hold 

MED-møde 25. 
november 

48 Præsentation af de modeller der arbejdes videre med ift. klasser/hold 

Formandskab + 
skoleledelse 
27.november kl. 
15:30-kl.17:00 

? Opsamling på skolebestyrelsesmødet 

Personalemøde 
29. november 

48 Der arbejdes videre med at forfine afdelingens model 

Afdelingsmøde 
3. december 

49 Der arbejdes videre med at forfine afdelingens model 

Personalemøde 
14. januar 

3 Der arbejdes videre med at forfine afdelingens model 

Ledelsesdag 20. 
januar 

4 Der planlægges med at afvikle to protype uger  

Afdelingsmøde 
21. januar 

4 Planlægningen og afviklingen af to prototypeuger drøftes 

MED-møde 27. 
januar 

5 Planlægningen og afviklingen af to prototypeuger drøftes 

Skolebestyrel-
sesmøde 28. ja-
nuar 

5 Planlægningen af to prototypeuger 

Formandskab + 
skoleledelse 
28.januar kl. 19-
kl. 20 

5 Opfølgning på skolebestyrelsesmødet 

 


