
MØDEINDKALDELSE

Emne: BU Grejsdal Skole Mødeindkaldelse
Mødedato

06. marts 2019
Mødested/lokale

Personalerummet
Mødetidspunkt kl.

17.00
Sluttidspunkt kl.

19.00
Deltagere

Kristina, Pernille, Tine, Gitte, Jesper, Rasmus, Christian, Anette, Brit, Connie, Søren, Christina
Afbud fra

Jesper
Fraværende: Rasmus

Dato Mødeindkalder

Connie Tolderlund Hadberg
Direkte telefonnr.

76 81 40 30
Journalnr.

17.01.01-P35-6-14

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden (2 min)
Godkendt

2. Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (20 min)

Skoleleder: Ansættelse af pædagog, førskole, høringssvar små skoler afsendt

3. Fælles bestyrelsesmøde med VMS og Højen (Evaluering, opsamling og 
næste skridt) (25 min)
Noter fra mødet udleveret og drøftet næste skridt.
Vigtigt med afsæt i fakta. Sport eller andet (kor) er en god samlende event, som 
også sikrer at VMS får god omtale – også blandt børnene. Det er vigtigt, at der 
bliver lavet aktiviteter, der også inddrager eleverne, da børneperspektivet ellers 
kommer til at mangle.
Skolelederne arbejder videre med at sikre, at planerne om fællesaktiviteter 
ajourføres og gennemføres.

4. Justering af reformen – bl.a. ændringer i skoledagens længde (oplæg, 
drøftelse og beslutning) (35 min)
Oplæg v. CH, drøftelse. Indskolingens samlede ugentlige tid skal nedsættes 
med 2 t og 15 min. Det bliver ca. 25 min pr. dag. Udkast til fordeling 
udarbejdes og forelægges så snart det er klar.
Mellemtrin skal søges. Hvordan vides ikke endnu. SB bakker op og skolen 
søger, når det er muligt. Det drejer sig om nedsættelse af skoleugen med 2 
timer, som forventes fordelt på mandag, onsdag og torsdag, som er de tre 
længste dage. Udkast til fordeling udarbejdes og forelægges så snart det er klar.

5. Forældretilfredshedsundersøgelse (Drøftelse) (25 min)
De punkter, som er udsendt i brev til forældrene blev drøftet.
Kommunikation: Flere forældre savner/ønsker ugentlig kommunikation – f.eks. 
ugeplaner. SB har stadig samme holdning, nemlig at månedsbreve er nok, men 
accepterer ønsket og anerkender, at der især i indskolingen kan være mere 



behov for kommunikation. Derfor aftales, at der i indskolingen gerne må 
sendes ugebreve/ugeplaner ud. 
Desuden drøftes: nogle af punkterne i tilfredshedsundersøgelsen har skolen 
begrænset indflydelse på, bl.a. trafik og bygninger. 
De punkter vi har indflydelse på, vil vi gerne arbejde med. Det gælder bl.a. at 
sikre, at vi får kommunikeret alle planlagte aktiviteter, som foregår i SFOen. Vi 
har på skolen ligeledes drøftet at få kommunikeret om de andre aktiviteter, som 
foregår ad hoc.
Vikardækning: Grejsdal Skoles vikarforbrug ligger lavere end Vejle 
Kommunes, men vi arbejder naturligvis med at have så lidt vikardækning som 
muligt samt at når vi vikardækker, så at sikre en god kvalitet. F.eks. benytter vi 
en pensioneret lærer, men også helt fast tilknyttede vikarer. Desuden bruger vi 
at dække for hinanden ligesom ledelsen også tager vikartimer i det omfang, det 
er muligt. Bestyrelsen peger på, at det også er meget eksponeret, fordi alle 
skemaændringer fremgår tydeligt på forsiden, og at dette måske bør ændres. 
Det ser vi på.

6. Økonomi (godkendelse af budget) (15 min)
Budgettet gennemgået og godkendt.

7. Evt. (5 min.)

Kommende punkter: Aula

Bilag
Evt. bemærkninger

Ref. CH


