
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Onsdag den 02.12.2020 

STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.00 -21.00 

Fmd. initialer: AMV 

Til stede: 

 

Niels Røjkjær Dalmose (ND), Trine 

Hvidbjerg Kryger-Jensen (TJ) Tanja 

Wøldike Møller Madsen (TM), Anja 

Møller-Vestfal (AMV), Marlene 

Damgaard (MD), Monika Bukhave 

Fruergaard (MF), Klaus Asbæk, (KA), 

Johannes Mølgaard (JM), Stefan 

Brændgaard (SB), Brian Rasmussen 

(BR), Lillian Krarup (LI), Mads Medom 

Madsen (MA) 

 

Afbud: Trine og Stefan 

Fraværende: Tanja 

 

 

 

 

 

 

Der serveres en lille portionsanrettet juleplatte i forbindelse 

med skolebestyrelsesmødet. 

1.Temadrøftelse 

 

Større synlighed fra skolebestyrelsen 

nævnt i referaterne 140920 og 201020. 

Indledning ved Anja. 

Kort indlæg ved Anja omkring hvordan man kan være synlig 

som skolebestyrelse, ideer hos Skole og Samfund og andre 

skoler.  

Fx en lille video efter hvert møde, video om skolens principper, 

synlige i nyhedsbreve, årsberetningen, dialog med forældrene. 

Platform? 

 

Kommunikationsudvalg nedsættes: Anja, Niels og Marlene. Anja 

er tovholder. 

2. Elevrådet.  

 

Nyt fra elevrådet. 

 

Elevrådet har indgivet ønsker til ledelsen: 

Rullegardiner i 7. klasserne – er bestilt. 

Flaskespand i udskolingen for at elevrådet kan samle tomme 

flasker i stedet for at de ligger og flyder alle steder. 

Udendørs borde-bænkesæt – er bestilt. 

 

3. Styrket ordblindeindsats. 

 

Orientering, samt drøftelse. 

 

 

Brian orienterede om den styrkede ordblindeindsats. 

Der er afsat penge i finansloven til styrkede indsatser og Herning 

Kommune har valgt, at lave en styrket ordblindeindsats. På 

Snejbjerg Skole har vi ansat 2 lærere, der deler en fuldtidsstilling 

som ordblindevejleder. Snejbjerg Skole skal servicere 

Engbjergskolen i dette arbejde. 

Målet er, at børn og unge i risiko for ordblindhed skal opspores 

tidligt. De skal derefter hurtigt i gang med at bruge de 

støtteredskaber, der er. Pit-forløb over 7 uger (3 dage). 

Målet er også, at alle lærere skal have viden om metoder og 

tilgange i arbejdet med ordblinde.  

Ligeledes skal forældrene klædes på til at støtte deres børns 

læring i form af kurser og oplæg til forældrene. 

Testningen systematiseres mere end tidligere.  

De to ordblindevejledere inviteres med på et bestyrelsesmøde på 

et senere tidspunkt. 



4. Principper revision 

 

Princip om skolehjemsamarbejde drøftes 

og evt. ønsker til revision drøftes, 

hvorefter princippet kommer på et senere 

møde til beslutning. 

 

Elevfritagelse. Drøftelse og revision. 

 

Formidling af materiale til elever. 

Drøftelse og evt. revision 

 

Beslutning om næste princip til revision. 

 

Bilag:  

Princip om skolehjemsamarbejde. 

Elevfritagelse. 

Formidling af materiale til elever. 

Oversigt principper. 

 

Princip om formidling af materiale til elever.  

Ingen ændringer til dette princip. 

 

Princip om elevfritagelse.  

Det giver ikke mening at have dette princip længere, da der er 

kommet en bekendtgørelse, som er meget tydelig på området. 

Princippet sløjfes derfor. 

Obs på at lægge fraværsreglerne på skolens hjemmeside.  

Husk klar kommunikation til forældrene om hvem, der skal have 

besked om fravær. 

 

Princip om skolehjemsamarbejde. 

Den daglige kontakt foregår primært via Aula og derfor forventes 

det, at man løbende holder sig orienteret der. 

Forældreråd ændres til forældreråd eller trivselsgrupper. 

Børnehaveklasse ændres til 0. klasse. 

På forældremødet forventningsafstemmes kommunikationen 

mellem skole og hjem.   

Elevsamtalerne: sætningen vendes rundt.  

Overvejelse: skal der noget med omkring hvad man gør, hvis 

samarbejdet mellem skole og hjem går galt? 

 

5. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Økonomi Snejbjerg Skole og SFO. 

- Coronasituationen 

- Nyt om SFO. 

- Trafik 

- Fra Samrådet 

 

 

Økonomibilagene er sendt ud til info inden mødet. Både skole og 

SFO forventer at komme ud med et + på omkring 50.000 kr. 

Coronasituationen. Pt er alle klasser i skole og alle medarbejdere 

tilbage. Det opleves, at der tit er børn hjemme til screening, men 

det er virkeligheden pt. 

Nyt om SFO – her er eleverne delt op årgangsvist pga. 

Coronasituationen og har på skift værkstederne og hallerne. Det 

kræver mere bemanding og der er ansat en ekstra medarbejder.  

Trafik – Det ser ud til, at der er belysning og overgangsblink på 

vej både til hovedgaden og Nørretanderupvej.  

Fra Samrådet:  

Budgettet – ekstra penge til folkeskoleområdet.  

Anlægsprojekt på Herningsholmskolen. 

Institutionsbyggeri i Snejbjerg i 23/24 undersøges pt.  

Oplæg omkring barnets stemme og måder at inddrage børnene på 

i skole og SFO. 

Indlæg om lærernes nye arbejdstidsaftale. 

 

6. Eventuelt. 

 

Børns Vilkår rapport om pressede unge. Værd at kigge på. 

7. Næste møde. 

 

Torsdag d. 28. januar 2020 kl. 18.30-21.00 

 

 


