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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 

Torsdag 29. november 2018 

Mødested/lokale 

Urds Brønd 

Mødetidspunkt  

kl. 17.15 

Forventet sluttidspunkt  

kl. 19.45 

Deltagere: Annie Gerstrøm, Claus Didriksen, Jesper Antoni Nicolaisen, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard 

Pedersen, Kenneth Larsen, Litha Hansen, Lotte Hofer Skinnebach, Nana Lunøe, Troels Seerup, Heidi Mølgaard, Kasper 

Madsen, Troels Andersen, Mette Hjelholt Nielsen, Lasse Koefoed og Mette Lindholm Diderriksen 

Lance Luscombe er inviteret med til mødet. 

Mødeleder: Kasper Hedegaard 

Ordstyrer: Jesper Antoni Nicolaisen 

Referant: Mette Hjelholt Nielsen 

Tidstager: Lance Luscombe 

Evt. afbud bedes meddelt til 

Lance Luscombe 

laalu@vejle.dk  

Fraværende:  

Troels Seerup, Claus Didriksen, Litha Hansen, Troels Andersen, Heidi Mølgaard og 

Mette Lindholm Diderriksen 

 

 

 

 

 

Journalnr. 
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Dagsordenspunkt Mål Tidsplan/Referat 

1. Lances blik på skolen 

efter den 1. måned 

Lance fortæller om den første måneds indtryk 

på skolen 

 

Lance er kommet godt i gang med mange 

opgaver. Lance har ikke fortrudt og er rigtig glad 

for sin hverdag.  

Dagsrutinerne om morgenen har sikret at Lance er 

blevet kendt af alle.  

Morgensang og skolens indsatsområder er 

tydelige for Lance når han er rundt. 

Der er en venlig stemning på skolen. 

Lance har været med til forskellige møder – bl.a. 

overlevering fra læsekonsulent. Han oplever stor 

professionalitet. 

Ledelsesteamet er kommet godt fra start og skal i 

gang med at lave teamkontrakt og fordeling af 

opgaver. Der arbejdes med åbne ledelsesreferater. 

Det er der blevet taget godt imod. 

Der er en organisationsændring i gang med 

administrationen.  

Der kommer en artikel om Lances start på 

Bredagerskolen i tidsskriftet Folkeskolen som vil 

blive sendt ud til SB og forældre.  

Der bliver meldt tilbage at SB hører mange 

positive tilbagemeldinger fra andre. 

Noget af det der skal være fokus på er overgangen 

fra Asgård til 3. årgang, branding mm. 

Lærerne melder også tilbage at der er en meget 

positiv stemning og oplever at Lance er tæt på. 

 

2 Nyt fra elevrådet Elevrådet giver skolebestyrelsen et indblik i de 

sager de arbejder med 

(Mette og Lasse) 

Eleverne synes det er godt at der nu er en 

skoleleder. 

Elevrådet har arbejdet med skolefest, klippedag 

og store-lilleven. Det sidste er noget der vil blive 
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arbejdet videre med. Dette for at sikre 

fællesskaber på tværs af årgangene i Udgård. 

 

3 Kursus for ny 

skolebestyrelse + 

dialogmødet med 

forvaltningen og 

politikere 

Alle i skolebestyrelsen får kendskab til vigtige 

pointer fra kurset. 

Alle kender pointerne fra dialogmødet med 

politikerne. 

 

Kasper + Lance trækker pointerne op.  

 

Slides fra de to kursusgange er tidligere 

udsendt som bilag. 

Kasper og Lance refererer kort fra kurset og 

dialogmødet. 

Bl.a. sammenhængen mellem Folkeskoleloven, 

Vejle kommunes 6 principper, kommunale 

strategier og de principper der laves lokalt i 

skolebestyrelsen. 

De kommende 4 år er der bevilliget 10-20-30 og 

40 mio. til Vejle kommunes skoler. 

Rygepolitikken præsenteres. 

 

4 Budgetopfølgning  Der gives en pejling på skolens 

regnskabsresultat for 2018 samt en første 

drøftelse af budgettet for 2019. 

(Troels + Lance) 

Lance fremlægger skolens regnskab de sidste år, 

forklaringer på underskuddet samt de 

udfordringer der er b.la. faldende elevtal. 

Der vil i ledelsen pågå en analyse af skolens 

struktur og arbejde med scenarier med henblik på 

at finde ud af hvor der kan spares og hvordan vi 

kan øge elevtallet. 

Der vil blive kigget nærmere på elevtallet og 

dækningsgraden.  

Branding og de gode historier er vigtigt. 

 

SPISNING  

5 Mandat ift. sponsorstøtte 

 

Lance efterlyser et mandat til at benytte 

sponsorater som bl.a. kan støtte produktion af 

info-film om skolen/ny legeplads/nyt logo etc. 

 

Skolebestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt 

der skal udarbejdes et princip.  

 

Ledelsen kunne godt tænke sig at SB støtter at vi 

benytter os af sponsorater fx til at få lavet en film 

om skolen. Dette hænger også sammen med 

branding.  

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 

Troels, Kasper HP og Lance der laver et oplæg til 

næste skolebestyrelsesmøde. 



4 
 

Bilag: Princip vedr. sponsorstøtte fra 

Kerteminde Byskole 

 

Nedenfor er links til tre skolefilm: 

 

 
https://youtu.be/9CexAK0OZ7Q 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0iYP5cmD

_0k 

 
 https://youtu.be/4TnYnAqxy3c 
  
Forberedelsesskolen:  

Evt. sponsorering skal ligge inden for skolens 

principper. Man kan forestille sig at evt. 

sponsorering skal forelægges SB. 

Fondsmidler er også en vej at gå. Man kan 

forestille sig at der spørges ud i forældregruppen 

om der er nogle der kan hjælpe med det. Det 

Skolen er i gang med at få lavet et logo. Her skal 

der ikke sponsoreres. Der vil blive en proces 

omkring det. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4Rh6zxogRBs
&list=PLZPtCeklg7eZnbRYVRRKusankiiAJ6uqI&inde
x=6 
  

 

6 Skolefest Evaluere afviklingen af skolefesten. 

 

Hvad gik godt – hvad skal vi være opmærksom 

på til kommende skolefest? 

 

Hvad er tilbagemeldingerne på 

skolebestyrelsens stand – og hvad er næste 

skridt? 

(Nana og Litha) 

 

Hvad blev resultatet ift. forældrenetværket for 

forældre til ordblinde børn? 

(Mette N.) 

 

 

Kasper var i køkkenet hele aftenen. 

Der kunne mangle et skuespil der samler alle. 

Det var højdepunktet engang. 

Man kan forestille sig at festen deles i to. 

Hvordan kan vi arbejde med at der bliver lavet 

noget mere fælles evt. fælles velkomst. 

Det kunne måske også være udenfor. 

Formålet med skolefest kan sættes på et senere 

SB-møde. 

 

Følgende udsat til næste gang: 

Hvad er tilbagemeldingerne på skolebestyrelsens 

stand – og hvad er næste skridt? 

(Nana og Litha) 

 

Hvad blev resultatet ift. forældrenetværket for 

forældre til ordblinde børn? 

(Mette N.) 

 

7 Røgfri skoledag (bilag) Skolebestyrelsen skal beslutte om de vil afgive 

et høringssvar vedr. røgfri skoledag i Vejle 

Kommune.  

Derudover drøftes hvilken betydning en røgfri 

skoledag har for elever og personale på skolen.  

 

På mødet i Børne- og Familieudvalget d. 1. 

november 2018 blev det besluttet, at sende et 

forslag i høring i skolebestyrelserne vedr. 

Røgfri skoledag.  

SB indgiver ikke et høringssvar.  

Rygepolitikken sættes på SB-møde når det er 

politisk besluttet. 
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Forslaget betyder, at der kan indføres en 

rygepolitik der beskriver at elever ikke må ryge 

i skoletiden og/eller at der kan indføres en 

rygepolitik, der beskriver at ansatte ikke må 

ryge i skoletiden. Rygepolitikken kan træde i 

kraft pr. 1. august 2019.  

Høringsparterne i sagen er skolebestyrelserne 

på Vejle Kommunes folkeskoler. 

(Lance) 

 

Bilag: vedhæftet 

8 Organisationsændring 

ift. skolens 

administrationsdel 

(bilag) 

Skolebestyrelsen er orienteret om tidsplanen og 

formen i organisationsændringen i forhold til 

skolens administrationsdel. Skolebestyrelsen 

har mulighed for stille uddybende spørgsmål.  

(Lance) 

 

Bilag er tidligere udsendt pr. mail. 

 

Lance redegør kort. 

Kantine tages på et senere SB-møde (formål, form 

mm) 

 

9 Nedlæggelse af rute 322 

(bilag) 

Forvaltningen har sendt forslag om 

nedlæggelse af rute 322 (Vejle – Fårup – 

Jelling) i høring. Der er 3 – 5 elever som er 

kørselsberettiget og benytter ruten i dag. Hvis 

ruten nedlægges tilbydes de lukket befordring.  

 

Vi har pt. 5 elever der tager den rute.  

Det kunne måske løses med en cykelsti? 

Der er blandede holdninger til SB i forhold om 

der skal kæmpes mod lukning af busrute. 

Der er fælles holdning til at der skal være sikker 

skolevej. 

SB er imod lukning af busruten med mindre der 

sikres skolevejen. 

Lance sammenskriver høringen. Deadline er 3/12 

 

10 min 

19.10-19.20 
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Afstandskriterier 

Kommunen sørger for befordring, imellem 

distriktsskolen og hjem eller hjemmets nærhed, 

af elever der har 

længere skolevej end: 

1. 0. til 3. klasse over 2,5 km 

2. 4. til 6. klasse over 6,0 km 

3. 7. til 9. klasse over 7,0 km 

4. 10. klasse over 9,0 km 

 

 

Nedlæggelsen vil være gældende fra 4. marts 

2019. 
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Skolebestyrelsen er blevet bedt om at indsende 

et høringssvar.  

 

Det kunne have følgende ordlyd: 

 

”Skolebestyrelsen ved Bredagerskolen noterer 

sig, at det af beslutningen om lukning af rute 

322 fremgår, at de elever, som har 

kørselsberettigelse bliver tilbudt lukket kørsel 

og derfor fortsat vil blive tilbudt kørsel til 

Bredagerskolen og hjem igen. Skolebestyrelsen 

er dog imod forslaget, da elever som ikke 

opfylder afstandskriteriet fremover selv skal 

sørge for transport til og fra skolen. Busrute 

322 betjener i dag områder som Rugballe, 

Skovdallund, Fårupgård og Mølvang som er 

små veje med meget trafik. Ved en lukning vil 

elever fra 4. klasse selv skulle cykle i skole, 

hvis de bor i Mølvang. Det samme vil være 

gældende for mange andre områder som bussen 

i dag betjener.  Skolebestyrelsen ved 

Bredagerskolen er derfor imod forslaget om at 

lukke rute 322 og opfordrer i stedet Teknisk 

Udvalg om at indgå i en dialog med 

skolebestyrelsen ift., hvilke andre muligheder 

der kan tænkes.” 

 
Eller  
 
”Skolebestyrelsen ved Bredagerskolen noterer 

sig, at det af beslutningen om lukning af rute 

322 fremgår, at de elever, som har 

kørselsberettigelse bliver tilbudt lukket kørsel 
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og derfor fortsat vil blive tilbudt kørsel til 

Bredagerskolen og hjem igen. 

 Skolebestyrelsen har derfor ikke yderligere 

bemærkninger til lukningen af rute 322” 

 

 

 

10 Orienteringspunkter  

Fra formanden 

Fra ledelsen og personalet 

Fra UCL v. Lotte 

Skinnebach 

 

 

 

UCL ser frem til et tættere og formaliseret 

samarbejde med Bredagerskolen. Håber på 

vinteroptag og trainee aftale med Vejle kommune. 

11 Rigets tilstand  Lance orienterer om aktuelle problemstillinger  

 


