
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Tirsdag den 20.10.2020 

STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.30 -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: Emma (elevråd) 

Fraværende: Isabella (elevråd) 

 

1.Temadrøftelse 

 

Børnenes trivsel – har alle fået den støtte 

og opbakning, de har haft brug for under 

hjemsendelsen? 

Er der faglige efterslæb fra Corona-

perioden? 

 

Den nationale trivselsmåling viser ikke kæmpe udsving på 

landsplan.  

Uddannelsesstatistik.dk viser heller ikke kæmpe udsving på 

gennemsnittet på elevernes karakterer.  

Snejbjerg Skole har fået en enkelt henvendelse omkring en 

bekymring vedrørende det faglige.  

 

Stikord fra temadrøftelsen 

Overgangen fra 0. til 1. klasse – har nogen af børnene mistet 

noget i slutningen af 0. klasse? 

Giver lektier et udbytte/mængden af lektier? 

Hvordan fungerede nødundervisningsperioden? Hvad har skolen 

taget med til en evt. næste gang? Hvad ville vi gøre anderledes? 

Fagligt efterslæb ift. praktisk/musiske fag og andre fag. 

Godt at huske på også at lave sociale online aktiviteter – gode 

oplevelser fx med bingo online, gækkebrevskonkurrence.  

2. Elevrådet.  

 

Nyt fra elevrådet. 

To elever og elevrådslæreren deltager d. 28/10 i Danske 

Skoleelevers kursus i undervisningsmiljø.  

3. Høringssvar styrelsesvedtægt 

 

Orientering, drøftelse og udarbejdelse af 

høringssvar omkring styrelsesvedtægt. 

 

 

Bilag: Høringsmaterialer 

 

Stikord til høringssvar: 

 

Obs på valgperiode 2-årig – disharmoni i ordvalg.  

Ellers tages den til efterretning. 

 

Frist for høringssvaret er d. 29/10 



4. Skolens antimobbestrategi 

 

Orientering og drøftelse med henblik på 

evt. revision af strategien. 

 

Bilag: Skolens antimobbestrategi 

 

Brian gennemgik Snejbjerg Skoles antimobbestrategi. 

Det er et lovkrav, at alle skoler skal have en antimobbestrategi 

og den skal ligge tilgængeligt på skolens hjemmeside.  

 

Tilføjelser/ændringer blev drøftet: 

Handleplan på klasseplan - tilføjelse til punkt 1: på klassen. 

Tilføjelse omkring det digitale – fokus på mobning, 

forældregrupper på Facebook mv. Respektfuld tone på de 

digitale platforme.  

Opmærksomhed på det digitale allerede i de små klasser. 

Hvordan kan skolen hjælpe med at facilitere at forældrene 

bidrager til den enkelte klasses trivsel. 

Kan ordet ’medløber’/sige fra tages med i strategien? 

Kan gruppedynamik og det fælles ansvar tænkes ind i 

strategien? 

Skal strategi og politik skilles ad? 

 

Det er svært at leve op til forældeansvaret ift. det sociale i 

coronatid, når der ikke må laves arrangementer. Kan vi give 

ideer til dette? 

 

Hvordan får forældrene kendskab til denne strategi? Kan vi gøre 

opmærksom på den i et forældrebrev, når den er blevet 

revideret? Eller lave en film. 

 

Skolens antimobbestrategi drøftes med personalet inden den 

tages op igen til revision i SB på et kommende møde. 

5. Principper revision 

 

Revideret princip om cykling drøftes og 

besluttes evt. 

 

Princip om skolehjemsamarbejde drøftes 

og evt. ønsker til revision drøftes, 

hvorefter princippet kommer på et senere 

møde til beslutning. 

 

Bilag:  

Rev udkast princip om cykling 

Princip om skolehjemsamarbejde 

 

Princip omkring skolehjemsamarbejde udskydes til næste møde.  

 

Princip om cykling: 

Slet øverste linje : skolebestyrelsen anbefaler at eleverne på 

Snejbjerg Skole – slettes. 

Princippet godkendes med denne rettelse. 

6. Deltagelse på forældremøder. 

 

Opsamling fra de sidste forældremøder. 

Er der emner/temaer som skolebestyrelsen 

skal følge op på i forlængelse af disse 

forældremøder? 

 

I 3. klasse blev der spurgt ind til trafikken omkring skolen.  

Forslag til emne: SFO (frafald fra SFO i løbet af 3. klasse). 



7. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Økonomi Snejbjerg Skole og SFO. 

- Finanslovslærere. 

- Coronasituationen. 

- Sygemelding. 

- Ansættelser. 

- Nyt om SFO. 

 

 

Økonomi:  

Snejbjerg Skole og SFO har meldt ind til forvaltningen, at vi 

forventer at komme ud med 97.000 kr i overskud på året. 

Økonomibilag er sendt ud til selvstudie. 

 

Finanslovslærere.  

Herning Kommune har vedtaget, at der skal ansættes 

ordblindevejledere på alle overbygningsskoler for en styrket 

ordblindeindsats. På Snejbjerg Skole har vi løftet opgaver af to 

lærere, der deles om opgaven. Vi har i stedet ansat en lærer til at 

dække disse fag indtil sommerferien. 

 

Coronasituationen 

Snejbjerg Skole har ikke været ramt siden sidst. Beredskabet er 

klar, når og hvis vi igen rammes. 

Der er mange ting i dagligdagen, der er berørt af situationen.  

 

Sygemelding.  

Vi har en børnehaveklasseleder, der er blevet sygemeldt. Vi har 

flyttet en medarbejder fra SFO’en ind som vikar.  

 

Ansættelser 

Der er en stilling som trivselspædagog slået op.  

 

Nyt fra SFO 

Eftermiddagsmad laves i SFO’en og det er langt de fleste børn, 

der er tilmeldt, så det er blevet en stor succes. 

 

8. Eventuelt. 

 

Forespørgsel fra Bjarne Weyhe – må han sælge risalamande op 

til jul? Nej tak.  

Punkt til temadrøftelse: hvordan kan vi gøre SB mere synlig 

overfor forældrene? 

Hilsen med fra SB i næste månedsbrev fra kontoret. Anja 

skriver dette og sender det til Lillian. Indhold: det nyeste princip 

om cykling. 

9. Næste møde. 

 

Onsdag d. 2. december 2020 kl. 18.30-21.00 

 

 


