
 
Vi sætter spor og 

bevæger fremtiden 

 

 

 

 

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

 

Referat 

 

Mødedato 

 

Mandag den 31. august 

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, Nana Lunøe, Troels Seerup, Mette Hjelholt Nielsen, Heidi Mølgaard, Lance Luscombe,  

Kasper Madsen, Claus Didriksen 

 

Mødeleder: Annie Gerstrøm  

Ordstyrer: Nana Lunøe 

Referent: Kenneth 

Tidstager: Mette Nielsen 

Evt. afbud bedes meddelt til: 

Lance Luscombe 

laalu@vejle.dk 

 

Fraværende: 

Troels Seerup 

Kenneth Larsen 

Claus Didriksen 

 

Elevråds-repræsentanterne er lige blevet valgt og mangler at konstituere sig.  

Derfor deltager elevrådet ikke i dette skolebestyrelsesmøde. 

 

Dagsordenpunkt Mål Tidsplan/referat 

1. Skolebestyrelses-
valget  
 
Lance 
 
17:15 – 17:25 
Lance 
 

Der gives en status antal 
opstillede kandidater. 
Endvidere drøftes mulig-
hederne for et fredsvalg 
og evt. kandidatmøde. 

 

 

På valg er Kasper, Karen, Litha og Nanna. 

Nanna genopstiller ikke. 

Simon Fonnesbek Høj og Claus Ottesen 

har også meldt sig på banen. 

Der kan komme flere. Deadline er onsdag 

den 2/9.  

 

Karen trækker sig og derfor bliver der 

ikke kampvalg. Karen stiller dog gerne op 

som suppleant.  

 

2. Alfheim – det nye 
spc-tilbud for ele-
ver med socio- 
emotionelle udfor-
dringer. 

 

Der gives en status på ar-
bejdet med at etablere til-
buddet. Der er mulighed 
for opklarende spørgsmål. 

Der er ansat en dygtig afdelingsleder. 

Navnet offentliggøres så snart det er mu-

ligt. 

 

Der er også ansat en lærer og to skolepæ-

dagoger som udgør teamet omkring 

Alfheim. 
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17:25 – 17:35 
Lance 
 

Det er dygtige folk med relevant bag-

grund. De starter 1/10. 

 

1/9 deltager Lance og Mette i et kommu-

nalt møde, hvor der arbejdes med beskri-

velse af tilbuddet. 

 

Afdelingslederen starter også 1/10, hvor 

hun både skal sættes ind i Midgård og 

være med i beskrivelsen og opstarten i 

Alfheim. 

I oktober afholdes interne kurser for det 

nye team. 

 

Elevgruppen kommer primært fra Vejle 

kommune og det tænkes, at eleverne pri-

mært kommer fra nærområdet. 

 

3. Status på skolens 
økonomi 
 
17:35 – 17:45 
Lance 
 

Lance giver en status på 
skolens økonomi med 
speciel fokus på Corona-
relaterede udgifter.  
 

690.000 kr. er blevet brugt på corona-rela-

terede udgifter. Langt den største del er 

brugt på løn. Der kommer mere til da alt 

endnu ikke er bogført. 

Det er endnu ikke afgjort i hvilket omfang 

udgiften bliver godtgjort. 

 

4. Skolefest og Co-
rona 
 
17:45 – 18:00 
Lance 
 

Såfremt Covid-19 situatio-
nen ikke ændres kan vi 
blive nødsaget til at aflyse 
skolefesten i år. Ledelsen 
vil senest i uge 43 tage 
stilling til en evt. aflysning. 

 

Skolebestyrelsen drøfter, 
hvilke alternativer der kan 
være til en skolefest?  

  

Skolebestyrelsen bakker op om at skolefe-

sten aflyses og forestille sig følgende: 

- Personalet bruger timerne til noget 

sammen sin egen årgang. Det 

kunne også være om aftenen. 

Når det er uden forældre kan andet 

lade sig gøre. 

- Rammen er mere fri.  

- Det kan være teamet der bestem-

mer hvad der skal ske. Forældrerå-

det kan være med i idéfasen. 

- Kommunikation med billeddoku-

mentation til forældre kan give 

indsigt i hvad eleverne har oplevet. 

- Teamet kan brainstorme og gerne 

sammen med eleverne. 
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- Det ville være fint at det skal af-

vikles inden for to uger så det bli-

ver en lidt samlet oplevelse. 

- Målet er at lave noget socialt for 

årgangen. 

 

Det vil være fint, at der kommer en 

corona-udmelding om, hvilke regler 

der skal overholdes i forbindelse med 

et socialt arrangement for eleverne. 

 

Punktet vedr. skolefesten kommer på le-

delsesmøde og MED. Derefter meldes det 

ud til personale og forældre. 

5. Corona - status 
 
18:00 – 18:30 
Lance og Mette 
 

 

Ledelsen fremlægger sta-
tus på de forskellige pro-
cedurer der er på skolen 
ift. at begrænse risikoen 
for smitte med Covid-19. 

Endvidere tages en fælles 
drøftelse i bestyrelsen af 
erfaringerne fra genåbnin-
gen. 

Hvad har været positivt og 
hvad har været en udfor-
dring?  

 set med skolens 
briller  
Fastholde rutiner 
Inddrage IT 
Tæt på elever - 
godmorgen 

 set med forældre-
nes brille 

 

 

Eleverne venter udenfor. Når den voksne 

lukker dem ind går de ind og vasker hæn-

derne og sætter sig på deres pladser. 

Der vaskes hænder inden spisning og når 

de kommer ind fra pause. Der bruges 

sprit, hvor der er tryk på. 

 

Elever ringes hjem, når de har co-

ronasymptomer. Personale sendes også 

hjem, hvis de har symptomer. 

 

Legeområderne er opdelt årgangsvis. 

 

Hvis der kommer et lokalt udbrud af co-

rona er der en handleplan der skal følges. 

Alle der har været i nær kontakt med den 

smittede sendes hjem til testning. Pt. har 

der ikke været coronatilfælde på Bred-

agerskolen. 

 

Hjemmeundervisningsperioden: Foræl-

drene gjorde hvad de kunne. For de elever 

der var særligt udsatte, var der tættere 

kontakt til hjemmet. 

Denne periode gav et løft i personalegrup-

pen inden for it. 

Nogle elever blomstrede i denne periode. 
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Genåbningsperioden viste, at der var posi-

tivt med mindre hold og fastere rammer. 

For nogle elever var det lettere og for an-

dre oplevedes det som en begrænsning. 

Forældrenes fravær på skolen om morge-

nen gav ro, men udfordrede tæt kontakt 

mellem skole og hjem. 

Inddragelse af uderummet som lærings-

rum var givende. 

 

Der er fortsat ikke morgensang og det er 

ikke løst, hvordan vi får forældrene ind på 

skolen evt. om eftermiddagen. Dog er der 

nogle bestemte fredag eftermiddage, hvor 

der er åbent for forældre. 

 

Det er dejligt, at håndvask er genindført 

med covid-19 tiltag. 

Tydeligheden omkring hvordan tingene 

skal foregå giver også noget ro. 

Forældrenes fravær på skolen gør eleverne 

mere selvstændige og det er ikke alle for-

ældre der savner at være på skolen. 

 

Det kan være svært for forældre at følge 

med i hvad der sker i undervisningen, når 

man ikke kommer ind på skolen. 

 

Morgensangen savnes af alle og det er 

vigtigt at vi kommer tilbage til den musi-

ske profil vi har på Bredagerskolen. Vi 

mangler det fællesskab, vi er vant til at 

have omkring samlinger og sang. 

 

Det bliver spændende at følge elevernes 

læringsprofil.  

 

Skolen skal følge de nationale læseplaner 

og derfor er det i orden at arbejde med 

holddeling. 
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På Asgård ringes eleverne ind på hold for 

at gøre det muligt for eleverne at vaske 

hænder. 

 

Det gode ved små hold kunne man være 

nysgerrig på. 

 

Nogle årgange sender rigtig gode nyheds-

breve med tydelige forventninger til elever 

og forældre - også i forhold til det faglige. 

 

Det er vigtigt, at forældre ved at de er vig-

tige for skolen. 

 

Personalet bruger fortsat ekstra tid på at 

være sammen med eleverne om morgenen 

og i pauserne. 

 

Fællesskabet og de sårbare elever kan 

være udsatte i forhold til om alle har nogle 

at være sammen med.  

 

Samlet er det meget individuelt, hvad der 

var godt og hvad der udfordrede. 

 

Personalet er rigtig gode til at være op-

mærksomme på alle elever. Processen har 

bidraget til at der er blevet kigget på alle 

elever med nye strukturer. 

 

Skolen er også en arbejdsplads som rum-

mer forskellige tilgange til reglerne. Det 

har ledelsens bevågenhed.  

 

6. Spisning 
18:30 – 19:00 
 

  

7. Informøde – op-
følgning ift.  organi-
seringen i klasser 
og hold  
 

Hvornår kan der afholdes 
et fysisk møde? – og hvad 
er indholdet og rammen 
for sådan et møde?  

Vi har ikke mulighed for at inviterer til in-

formationsmøde for forældre på tværs af 

årgange. 
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19:00 – 19:15 
Lance 
 

Skolebestyrelsen kunne tænke at lave et 

evalueringsmøde fx om et halvt år. 

 

Skolebestyrelsen har kun hørt positivt om 

de nye retningslinjer. 

 

På det første informationsmøde blev der 

lovet, at der kommer et opfølgningsmøde. 

 

Det er vigtigt for Skolebestyrelsen, at der 

inviteres til et dialogmøde. Der indkaldes 

til et fysisk møde når det er muligt i for-

hold til Covid 19. Det kan evt. afvikles af-

delingsvis. 

 

Dette meldes ud til forældrene. 

 

8. Louise Klinge – re-
lationskompetece – 
et uddannelsesfor-
løb for skolens per-
sonale. 

 
19:15 – 19:35 
Lance 

 
 

Som skole satser vi stort 
på et kompetenceforløb 
med Louise Klinge som 
kører de næste 1 ½ år.  

Ledelsen giver en indfø-
ring i forløbet. 

Der er kick off – møde er onsdag den 2/9 

kl. 16.00 – 20.00 

Datoerne for workshops er 

29/9 kl. 17.00 – 20.00 

19/1 kl. 16.00 – 19.00 

2/3 kl. 16.00 – 19.00 

 

Skolebestyrelsen er velkommen til at del-

tage. Det kræver dog tilmelding til Lance. 

 

Der kommer en udmelding til forældre om 

dette. 

 

Link til filmen HER 

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

 

Ansættelser 

Elevrådet 

Der er ansat fem nye som starter 1/10 

En afdelingsleder til Mellemtrinnet og 

Alfheim. 

En pædagog til Asgård. 

En lærer og to pædagoger til Alfheim. 

 

Det er en god flok som vi glæder os til at 

få ind på Bredagerskolen. 

 

Elevrådet har ikke konstitueret sig endnu.  
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Vores eksterne repræsentant uddannelses-

leder Birgitte fra UCL deltager i fremti-

dige skolebestyrelsesmøder. 

 

10. Evt. 
 
19:40 – 19:45 
Lance 
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