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E-mail: Vigerstedskole@ringsted.dk                                                                       Telefon: 57 62 76 00 
Hjemmeside: www.vigersted-skole.dk                                                                              Fax: 57 62 73 88 

 

Skolebestyrelsesmøde  
Torsdag 22/8 2019 kl. 19.00 – 21.30 

 
Deltagere: 
Medlemmer af skolebestyrelsen: 
Mette Arnecke (formand), Søren Schou Frandsen (næstformand), Lise-Lotte Neldahl Hjort-Bak, 
Emil Ellekrog Zeuthen, Anja Søby, Tina Mathiasen, Mette Winckler, Charlotte Nørgaard. 
Suppleant:  
Ledelse: Thomas K. Panzio, Jette Wase Hansen. 
 

Afbud:  
 
Dagsorden: 
 

1. 19.00 Nyt fra eleverne 
 

Indskolingen har holdt første møde hvor de har lavet deres årshjul 
 
Rettighedsrådet er ved at planlægge rettighedsdage og har sendt et 
stillingsopslag ud til eleverne for at få ansøger til rettighedsrådet. 

 
2. 19.10 Nyt fra A-hus 

 
Der er uenighed omkring A-klub om det er et tilbud underserviceloven eller et 
SFO tilbud. Der skal være et møde sidst i oktober, og A-klub skal sættes i 
bero ind til da. 

 
3. 19.20 Skolebestyrelsesarbejdet: 

A. Suppleringsvalg – jf. opslag på Intra. 
Der er meldt ud til forældrene på skolen at der er et suppleringsvalg 
Deadline for opstilling er d. 9. september 2019. 
 

B. Forretningsorden. Bilag. Skal revideres ved starten af skoleåret 
Forretningsordenen er godkendt 
 

C. Fordeling af opgaverne i skolebestyrelsen. Bilag. 
SB har fordelt opgaverne imellem sig. 
 

D. Skolebestyrelsens årshjul 2019-20. Bilag 
SBs årshjul er blevet opdateret 
SB udtager et møde til at være et temamøde. Det bliver umiddelbart Oktober 
mødet.  
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Temaer: 
- Profilering 
- Ordblinde elever 

 
 

E. Input til skolebestyrelsens punkt på forældremøderne 
SB arbejder videre med de punkter der allerede er 

 
F. BUUs temamøde: ”Læringsmiljøer med kvalitet for alle børn” 

Anja, Mette, Jette og Emil deltog. 
Der var foredrag af Louise Klinge. 
 
 

 
4. 19.50: Skoleårets start: 

Orientering 
263 elever i distriktsskolen og 29 elever i A-huset. 
Har allerede fået den første forespørgelse på ny elev til 7. kl. vi må desværre afvise 
da der er fyldt op i klasserne. 
Der er kommet en ny lærer i A-huset og en ny pædagog i SFO2 og på 
mellemtrinnet.  
Der er en god stemning i alle afdelinger. 
Vi er i en mellem periode mellem Intra og AULA og er i et limbo lige nu. Aula går i 
luften uge 43. 
 

 
5. 20.00: Flytning af SFO2 

Orientering om oplæg. Skolebestyrelsens bemærkninger. 
Nyt oplæg fremlagt 
SB udtaler i forhold til: 
Manglende lokaler på Vigersted Skole 
Nedslidt madkundskabslokale kan ikke indeholdes inden for provenuet 
En forhastet tidsplan, ikke i orden 
At der bevilges minimum det forventet provenu 
 
 

6. 20.15: Principper for skolerejser 
Fortsat fra sidst. Bilag 
Princippet er vedtaget 
 

 
7. 20.20: Principper for valgfag 

Oplæg til principper for valgfag, jf. den nye valgfagsordning. Bilag følger 
 
Princippet er vedtaget 
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8. 20.35: Karakterer ved afgangseksamen, herunder den ledelsesmæssige 
opfølgning  
Orientering 
 
Udskudt til næste møde 
 

9. 20.50: Budgetopfølgning 
Orientering – halvårsopfølgning 
 
Udskudt til næste møde, Budgettet udsendes med kommentere inden mødet 
 

10. 21.05 Elevfølsomme sager 
Kort orientering jf. forældrehenvendelse 
 
Orientering 
 

11. 21.10 Eventuelt 
 

Få lagt kontonummeret ud til alle forældrene til støtteforeningen 
Der bliver forespurgt omkring SFO2 flytning og information til forældrene omkring 
det 
Der er udfordringer omkring busserne som køre over Kværkeby at de ikke holder de 
korrekte steder. Vi opfordrer forældre til at kontakte Movia, hvis der er udfordringer 
med busserne og ellers henvende sig til ledelsen. 
 
 

12. 21.15 Godkendelse af referat  
 
 

 
 
Til kommende møder: 
Hjemmeside: På næste møde kan forventes et konkret oplæg til udformning af den nye 
hjemmeside  
Mobiltelefoner: Mellemtrinnet foreslår ”Mobilfri Skoletid” i mellemtrinnet, forældrene 
forventes hørt på forældremødet. Behandling i skolebestyrelsen 
 
 


