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DAGSORDEN 

 

Mødedato 

 

Onsdag den 28. oktober 

Mødested/lokale 

 

Urds brønd – mødelo-

kale på Bredagersko-

len. 

Mødetidspunkt 

 

Kl. 17:15 

Sluttidspunkt 

 

Kl. 19:45 

Deltagere: Litha Hansen, Troels Seerup, Mette Hjelholt Nielsen, Heidi Mølgaard, Lance Luscombe,  

Kasper Madsen, Claus Ottesen, og Simon Høj. 

 

Mødeleder: Kasper  

Ordstyrer: Kenneth 

Referent: Claus 

Tidstager: Mette Nielsen 

Evt. afbud bedes meddelt til: 

Lance Luscombe 

laalu@vejle.dk 

 

Fraværende: Annie Gerstrøm, Karen Nørgaard Andresen, Kasper He-

degaard Pedersen, Kenneth Larsen, Birgitte Hjerrild 

 

Mødedatoer: 

November - uge 48 torsdag 26/11 

Januar - uge 4 mandag 25/1 

Februar - uge 8 tirsdag 23/2 

Marts - uge 12 onsdag 24/3 

April - uge 16 torsdag 22/4 

Juni - uge 23 mandag 7/6 

 

 

Dagsordenpunkt Mål Tidsplan/referat 

1. Velkommen til Elin 
 
17:15 – 17:30 
Elin 

 

Vi byder Elin velkommen til skolen. 
Elin fortæller om indtrykket efter 
den første tid på skolen.  

Punktet udskydes. 

2. Alfheim  
 

17:30 – 17:45 
Lance og Elin 
 

Lance giver et oplæg om økonomien 
ift.  Alfheim. 

Herefter bliver der en rundvisning i 
Alfheim, hvor Elin giver en status på 
arbejdet med det nye specialtilbud 

Se bilag (behandles fortroligt). 
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og de tanker der arbejdes med ift. 
elevgruppen.  

 

 

3. Elevrådet 
 
17:45 – 17:55 
 

 

Sidste nyt fra elevrådet. Udskydes. 

4. Forældremøder 
 
17:55 – 18:05 
Troels 
 

Der laves en opsamling på skolebe-
styrelsens deltagelse i forældremø-
derne.  

 

 Hvorvidt skal der fremover 
være et fælles oplæg fra be-
styrelsens side- evt. målret-
tet fokusområdet bestyrel-
sen arbejder med? 

 

 Hvornår og hvordan skal del-
tagelsen i forældremøderne 
aftales? 

 

Udskydes til næste møde. 

5. Budgetopfølgning  
 
18:05 – 18:15 
Lance 
 

Der gives en kort orientering ift. 
budgetopfølgningen. 
 

Se bilag. 

6. Årgangshygge 
 

18:15 – 18:25 
Lance og Mette 

 

Status på arbejdet med årgangs-
hygge som erstatning for skolefe-
sten 

 

Punktet omdøbt til Covid-19-si-

tuationen. 

 

Nuværende Covid-19-ændrin-

ger: 

 Årgangshygge afly-

ses/udskydes. 

 Skole-hjem-samtaler af-

holdes fysisk.  

 Forældremøder afholdes 

virtuelt. 

mailto:bredagerskolen@vejle.dk
http://www.bredagerskolen.dk/


 
Vi sætter spor og 

bevæger fremtiden 

 

 

 

 

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

 

 Holddage i Midgård bli-

ver i klasser frem til på-

ske.  

 Frikvarterer sker år-

gangsvis. 

 Idræt er fortsat årgangs-

vis. 

 Opdeling af SFO om ef-

termiddagen. 

 Personale må gerne 

bære visir. 

 Personalets julefrokost 

er aflyst. 

 Juleklippedag er aflyst 

for gæster udefra. 

 Øvrige sociale arrange-

menter anbefales at 

blive aflyst. 

7. Årshjul for skolebe-
styrelsen 
Bilag 1 

 
18:25 – 18:35 

 
Troels 

Skolebestyrelsen drøfte udformnin-
gen af et årshjul. 

 

 Hvordan kan tema-møderne 
fungerer ift. arbejdet med 
det udvalgte fokusområde? 

 

 Lance fremlagde et ud-

kast til årshjulet. 

 Input til årshjulet:  

- udkast til det kom-

mende års årshjul plan-

lægges allerede i juni. 

- oplæg til forældremø-

der skal allerede på i au-

gust. 

 

18:35 – 18:50 PAUSE  Ingen pause 

8. Brainstorm på mu-
ligt fokusområde 
for skolebestyrel-
sens arbejde. 

 
18:50 – 19:30 
 Lance 

Skolebestyrelsen drøfter, hvilke initi-
ativer der skal iværksættes såfremt 
det valgte fokusområde er: 

 

 Ny legeplads på Bredager-
skolen 

Eller  

 

 En fælles ungdomsklub i Jel-
ling 

 Første runde af brain-

storm med mange gode 

input.  

 Idégenereringsproces 

sættes på programmet på 

næste møde. ”Forældre-

gruppen” (dem, der har 

tid/lyst) mødes inden 

næste møde og kommer 

med idéer til idéproces-

sen på næste møde. Dato 
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sat til d. 17.11. kl. 20 

hos Troels.  

9. Udvælgelse af fo-
kusområde. 
 
19:30 – 19:35 
Lance 

 

Skolebestyrelsen vedtager, hvilket 
fokusområde der skal udvælges. 

 Opbakning til at arbejde 

videre med begge fokus-

områder. 

10. Orienteringspunk-
ter 
a. Fra formanden 
b. Fra ledelsen 
d. Fra personalet 
 
 
19:35 – 19:40 
Lance 
 

 a. Intet nyt fra Troels 

 

b.  

Lance udsender nye co-

rona-restriktioner til for-

ældre efter mødet.  

 

c. Ny overenskomst for læ-

rerne.  

 

 

 

11. Evt. 
 
19:40 – 19:45 
Lance 

  

 (Claus) Forslag om at 

forældrebestyrelsen får 

mulighed for at deltage i 

skolens hverdag og/eller 

evt. andre udvalgte akti-

viteter/arrangementer 

for personale og elever. 

Muligheden drøftes, når 

corona igen tillader det.  

 (Claus) Forslag om ”stu-

dieture” for bestyrelsen 

(besøge en ungdoms-

klub, legeplads eller an-

det). Forslaget tages op 

igen på et næste møde.  
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