
 

 

 

MØDEINDKALDELSE 

 

Emne: BU Kollerup Skole - referat 

 

Mødedato 

11. september 2019 

Mødested/lokale 

Mødelokalet  

Mødetidspunkt kl. 

16.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

18.00 – ordinært 

SB møde 

19.00 – fællesmøde 

med børnehave 

bestyrelsen 

Deltagere  

Marianne, Susanne, Lisbeth, Gunnar, Lene, Ruth, Heidi, Bente og Rikke  

Fra kl. 19.00: Connie og børnehavens bestyrelse 

Fravær: Gunnar, Lisbeth (forældremøde) 

Evt. afbud bedes meddelt til 

Rikke  

direkte telefonnr. 

på mail   

 

Dato 

27-08-2019 

Mødeindkalder 

Rikke Klinkby 

Direkte telefonnr. 

 

Journalnr. 

17.01.01-P35-39-19 

 

 

Referat 1. Konstituering og forretningsorden 
Skolebestyrelsen skal konstitueres, og der skal vælges formand og 
næstformand. 
Forretningsordenen skal revideres og godkendes. 
 
Formanden er med til at lave dagsordenen. Rikke laver dagsordenen og 
sender de til formanden. 
 
Susanne Bjerre er valgt som formand for bestyrelsen. 
Lene Lund er valgt som næstformand. 
 
Forretningsordenen blev redigeret og herefter vedtaget.  

 
2. Årshjul  

Bestyrelsen skal udarbejde et årshjul for den kommende perioden. Årshjulet 
fra sidste skoleår er vedhæftet som bilag til inspiration. 
Årshjulet blev gennemgået og punkter tilføjet. Vedlægges referatet. 



 

 

Vi vil gerne have elevrådet til at arbejde med antimobbestrategien – og 
deltage på et bestyrelsesmøde, hvor de fremlægger deres forarbejde med 
antimobbestrategien.  
Det samme gælder fra fravær til fremmøde. Det kan elevrådet også arbejde 
med.  

 
3. Opfølgning på Rikke Yde Tordrups foredrag om skole-forældre samarbejde 

Videndeling om hvilke 2-3 pointer fra oplægget vi tager med videre, og der 
ønskes en drøftelse af hvordan bestyrelsen kan arbejde med pointerne. 
 
Er vi tilfreds med antallet af forældre, der mødte frem til foredraget? Ja, 
umiddelbart – men selvfølgelig vil vi gerne have flere hører det. 
 
Vi skal fortsætte med at arrangere lignende. Det er bestyrelsen enige om. 
Man kan overveje om det skal kobles med børnepasning (større elever, 
vikarer der leger/har opsyn med børnene). 
 
Det var fedt, at det var et fælles arrangement med dagplejen, børnehaven og 
skolen. 
 
Pointer fra foredraget, der giver anledning til drøftelser: 
Det med at selvstændigheden fremmes hos børnene ved at forældrene lader 
dem selv bære tasken og sætte madpakken og drikkedunken på plads i 
køleskabet er vigtigt.  
Også det med at komme for sent og hvad det betyder for barnet – og de 
andre.  
Vi kan tage fat i buschaufføren, hvis vi opdager busbørnene kommer i sidste 
øjeblik 
 
Også pointen med, hvordan man arbejder med arrousal og low arrousal – 
evnen til at regulere sig. Ex når Heidi laver mindfullness efter frikvarteret.  
Vi arbejder i forvejen med dette tema, bl.a. ud fra Bo Hejlskovs rogivende 
pædagogik.  
 
Det bliver taget op på forældremøderne. Her orienteres om pointerne fra 
foredraget. Det bør italesættes over for forældrene – fra ledelsens side - 
italesat ved eksempler. Der kan være en krølle på, at det kan forældrene 
arbejde videre med. 
Vigtigt også at der henvises til foredraget på møderne.  
 
Vi sætter det på et fremtidigt bestyrelsesmøde igen, hvor ledelse og 
medarbejdere fortæller om, hvor langt vi er med at arbejde med pointerne 
fra Rikke Yde Tordrup og rogivende pædagogik.  

 
4. Bestyrelsens oplæg til forældremøder  

Bestyrelsen har tidligere været repræsenteret på forældremøder ved et 
medlem, der giver en kort orientering om bestyrelsens arbejde. Drøftelse af 
om bestyrelsen skal deltage på alle forældremøder eller det skal være i 
udvalgte klasser. 



 

 

Der blev drøftet forskellige forslag til hvornår og hvordan bestyrelsen 
informerer den øvrige forældrekreds om arbejdet. 
 
Beslutning: I år deltager bestyrelsesformanden med et kort oplæg på 0-1. 
klasses forældremøde  
Fremadrettet første skoledag, hvis det kan lade sig gøre og ellers på 
forældremødet i 0-1. klasse 
Desuden oplæg fra skolebestyrelsen på markedsdag/picnic 
 

5. Trafik – opfølgning på henvendelse til BFU/teknisk forvaltning 
Bestyrelsen har sendt et høringsvar til BFU i forbindelse med 
forældretilfredshedsundersøgelsen. Der ønskes en beslutning om hvad 
bestyrelsen ønsker at gøre fremadrettet. 
 
Ledelsen gensender henvendelsen til teknisk forvaltning og Peter Stisen, Vejle 
Politi. 

 
6. Punkter til kommende møder 

 
Næste møde: 

 Aula 

 Årshjulet 

 Antimobbestrategi 

 Status Kollerup Børnehus 

 Fra fravær til fremmøde 

 
 

Kl. 17.40-17.50: 
7. Meddelelser 

 Elevrådet 
Ikke noget fra elevrådet endnu. De har møde i morgen. 
 

 Skolebestyrelsen 

 Medarbejdere  
I SFO’en arbejder vi blandt pædagogerne med relationerne – sociogrammer (hvem 
leger med hvem. I første omgang er det 1. og 2. klasse, vi har fokus på. Det 
arbejdes med på SFO-møderne. 
Spotlight – vi er i gang med at udsmykke et skab. Temaet er ”Kunstskab”. Det skal 
udstilles i Jelling, så får vi det tilbage igen. På længere sigt vil vi gerne arbejde 
sammen med børnehaven som en helhed.  
Vi deltager med 0., 1. og 2. klasse. 
Udeskole – vi er startet på udeskole, og lige p.t. er vi i Lysningen. Det er nyt for 
alle, men vi er godt i gang og er ved at finde vores ben. Vi har haft fokus på 
fællesskabet – og har arbejdet med insekter. Nu arbejder vi med efterår.  
Der er et stykke vej at gå her fra og ned i Lysningen for 0. kl. Vi prøver nogle gange 
at være her på matriklen for at se, hvilken forskel det evt. giver. 



 

 

Tøjet kan være en udfordring. Det bliver taget op på forældremøderne. Obs på at 
det kan være forældrene har pakket tøjet med, men at børnene ikke altid får det 
frem.  
Vi har søgt og fået 5000 kr. fra Nordea-fonden til udeskole. 
 

 Ledelse  
Vi regner med at Aula skydes i gang efter uge 42.  
Need to know eller nice to know. Vi lægger os op af de anbefalinger, som Vejle 
Kommune har sendt ud til skolerne, i forhold til hvor de forskellige typer af 
informationer placeres i AULA. 
 
ForældreIntra og opslag? Vi må ikke reklamere, men gradbøjer det ind i mellem for 
at bakke op om lokalmiljøet.  
Det er problematisk – idet vi på en måde siger nej til skolen i samfundet – 
samfundet i skolen. 
Nice to know – hvis du vil vide noget mere – lokalsamfundet, biblioteket – det kan 
være opslagstavlen.  
Spirekoret kan være dilemmafyldt, idet det tømmer vores SFO for børn, men 
omvendt er det et fint tilbud. Vi ville gerne have det foregik på vores egen skole 
frem for de skal transporteres ud af huset.  
Vi skal værne om og styrke samarbejdet med lokalsamfundet.  
 
Vi sætter temaet på dagordenen til drøftelse og udarbejdelse af princip. 
 
8. Eventuelt 
Der kommer en invitation til høstfesten lige om lidt.  

 
 
9. Evaluering af ”prærie-picnic” i maj 

Bestyrelserne skal evaluere den afholdte picnic, og beslutte eventuelle 
justeringer til næste års arrangement. 
 

Gunnar Rudolf har lavet et overslag over det solgte og det samlede regnskab 
(underskud på 400 kr.). Hvis formålet er at genere nogle penge, så kan vi overveje 
at sætte prisen op.  
 
Et synspunkt er, at det handler mere om at vi får folk ind, end at det generer 
overskud. Omvendt startede vi ud med, at det ville være fint, hvis et evt. overskud 
skal gå til noget.  
Første år generede det et overskud – så uanset hvad, så skal det hænge sammen. 
 
Det primære er at det er en god oplevelse. Men det vil være bedst, hvis det 
hænger sammen. Hvis det giver et overskud, så går det til børnene. 
Man kan vælge selv at have sin egen mad med. Det kan vi godt tydeliggøre.  
 
Prisen sættes op til 10 kr.  
 
Fantastisk at der var kage til alle.  
 



 

 

Udgangspunktet var i sin tid, at ledelsen gik rundt og snakkede med forældrene. 
Ledelserne vil gerne hjælpe til. Der er ingen forventninger til ledelserne. 
Fedt at ledelserne var der. Det sender et signal og ledelserne bidrog til den gode 
stemning. Fedt at vi ville det og gjorde det.  
 
Omkring selve arrangeringen – vi kom hen i april før det var planlagt. I forhold til 
planlægningen i år: Hvem er de bærende? Hvem tager teten? Så det er planlagt i 
god tid. Der er planlagt et fælles møde i starten af april. 1. april 2020. 
Bestillingerne kan ret hurtigt iværksættes – også med afsæt i det fine oplæg, 
Gunnar har lavet, hvilket gør at vi kan være lidt på forkant.  
Konceptet fra sidste skoleår kan kopieres til i år.  
 
10. Kort status på logo til Kollerup børneunivers 

Ledelserne vil give en kort orientering om processen, og efterfølgende 
beslutning om indkøb af træ til skolegården. 
 

Vi vil gerne have reklame ude ved vejen, som fortæller at her ligger Kollerup 
Børnehus. Først et udkast fra et firma, som vi ikke kunne bruge. Vi har derfor fået 
anbefalet en grafiker, der tidligere har lavet logoer for andre skoler. Ham har vi 
haft møde med, og han virker rigtig professionel. Det er lidt dyrt, hvis vi skal have 
den fulde pakke i alle formater, fx brevpapir, piloner, muren osv.  
 
Brainstorming: 

 Kan man samle ind på en eller anden måde? Loppemarked, Bag for en 
sag eller lign.? 

 Kunne man overveje om det kun var navnet, der stod på pylonen? 

 Kunne man signalere noget med natur på en billigere måde?  

 Ex med julepynt der signalerer vores værdier om naturen (ex fra 
børnehave i Jelling) 

 Tanken om et fælles logo er fedt for Kollerup Børneunivers.  

 Kan man starte med pylonen og så tilkøbe mere? 

 Børnehave og skolen laver en fordelingsnøgle. 
 
Samtidig med at vi indvier vores nye logo, så kunne vi – børnehaven og skolen 
ønske os et nyt træ i skolegården. Vi har et træ i skolegården, der snart skal lade 
livet. Derfor har vi lavet en forespørgsel på et velegnet træ til formålet.  
Forslaget går på et blodblommetræ i 3-4 meter. Ca. 1000 kr. Det er det, vi peger 
på. Så vil vi lave en slags indvielse med sang.  
Besluttet.  
 
11. Opsamling fra foredraget med Rikke Yde Tordrup  

Hvad tager vi med fra oplægget, og er der noget vi vil arbejde sammen om? 
 

Det var rigtig godt. Godt at vi havde reklameret så kraftigt. Det var velbesøgt. I 
øjenhøjde med både lærere, pædagoger og forældre.  
Kun hørt positive historier. Selvom det kan være svært at komme op af sofaen, så 
var det super godt og positivt overrasket. 
Gentag det endeligt. 



 

 

God pointe med afslutningen: det arbejder vi videre med. På skolen har vi bestemt 
at vi tager det op på forældremøderne og så taler det ind i det, vi i forvejen har sat 
i gang vedr. rogivende pædagogik.  
Det gør vi også i børnehaven.  
Vigtigt både børnehaven og skolen benævner foredraget – henviser til det.  

 
 

Bilag  Forretningsorden 

 Årshjul for skoleåret 2018-2019 

 Udkast til årshjul for skoleåret 2019-2020 

 Bestyrelsen oplæg på forældremøder i skoleåret 2018-2019 

 Høringssvar til BFU 
 

Evt. bemærkninger Der serveres kaffe, te, frugt og lidt sødt. 

 


