
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 14. januar 2020 kl. 19 – 21.30 
 
Til stede  

Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Camilla Gaasdal Nielsen, Thorbjørn Christensen, Winnie Westergaard, 

Luise Sørensen, Kamilla Kvols, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), repræsentanter for elevrådet, Pe-

ter Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud: Thorbjørn, Inge og Peter   

Tids-

ramme  

Punkt  Referat  Bilag  

19.00 - 

19.20   

 

1. Godt nytår 

og siden 

sidst (I) 

a) Skolen  

b) Skolebesty-

relsen 

c) Engblom-

men 

d) Kirkely 

e) Børne-Fa-

milieudval-

get.  

 

John deltager 

Elevrådet deltager ikke. 

a) Nyt byggeri: bevilget 2,6 mill. 

Opvarmet glasgang, garderobe. 

Påbegyndes forår 2020. 

Musiklokale bygges ud i gul skolegård. 

Thorbjørn har fået til opgave at søge fonde til 

hjælp til musikinstrumenter til ny musiksal. 

Fællesskabsstrategi 

Personalemøde afviklet. 

Janie stadig sygemeldt. 

Stilling i SFO: Morgenåbning - 

29 ansøgninger 

BR: 

To nye elever på 2-årgang. 

Afholdt personalemøde. Rigtig god aften- med 

god drøftelse af ”Forventet adfærd på Engbjerg-

skolen” 

Elever/elevrådet kommer med forslag til ”For-

ventninger”. 

Afholder ”Trivselsdag” i gul bygning i foråret. 

UB: 

Indskrevne elever til ny 0.kl:29 elever 

b) Fællesskabsfestival  

Tilmelding? Kamilla deltager måske også Heidi S. 

c) Nyt byggeri på vej: bevilget ca. 20 mill. 

d) Nytårsmøde 2/2 2020: 23. april Foredrag kl. 19.30 

v/Hospice -præst: Ole Råkjær 

 

- Heidi/Camilla laver opslag 
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e)    Den nye fællesskabsstrategi hedder ”Menings-

fulde fællesskaber” og sætter i gang bredt lige nu.  

- B&U har meget fokus på elevfravær 

 
19.20 – 

20.00  

SFO-en på plaka-

ten 

Hvordan er vi kom-

met i gang i det før-

ste halvår - med in-

put fra pædagogisk 

koordinator John 

Theil. (I/D)  

Se vedhæftede bi-

lag ”Indholds- og 

målbeskrivelse for 

SFO”  

Ulla gennemgår slides. 

Vi er kommet godt fra start. 

John: 

 

- Taget godt imod herude - Ros til Ulla og Peter 

- Al personale blev hurtig trygge 

- Pædagogikken er med 

- Aktiviteterne med 

- Kæmpe Forældreopbakning 

- God tradition for at gå i klub 

- Dog enkelte 4. klasses elever 

- Alle fra 0.kl er i SFO 

- 1.kl - 1 udmeldt 

- 2.kl - 3 udmeldt 

- 3.kl. - 28 i alt 

- 4.kl - pt 28 

- 5 børn er genindmeldt 

- 5 nye  

- Børnetallet: 158 elever 

- Ny hverdag med morgenåbning 

- 06.15 møder personalet ind 

- Åbnes 6.20 

- 2 voksne / UB tilstede fra ca. 7.30 

- Max 30 børn til morgenpasning 

- Ny indretning af lokalet 

- Økonomien - har sparet lidt penge op i slutnin-

gen af 2019, brugt på bl.a nye Ipads, så man er 

klar til Aula. 

- Personalet - næsten de samme ansatte, nogen 

der er med i skoleregi 

- Gevinst: samarbejdet SFO - Skole 

- Teammøder på tværs 

- Skole/hjemsamtaler - efter behov 

- Aktiviteter: Årshjulet 100% ens med KLUB-

BEN 

- Rumlepot afgik ved ”døden” i dag 

- Samarbejder med alle SFOér i kommunen 

- Bibeholder: Forældre-arrangementer, Tivoli, 

sommerlejr,  

- Forældresamarbejdet meget pos. Stor opbak-

ning, 

- Juleferie: Ingen tilmeldinger ..LUKKET 
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- Orienteringer om arrangementer de næste 6 

mdr. 

- Bibeholder sommerfest med børnehaven 

- Nye børn 1. juni 

 

Indholds - og Målbeskrivelser for SFO: 

Pæd. Idræt: Der ændres fokus, når vi går andre steder hen 

og laver aktiviteten 

Forskellige lege/aktiviteter med forskellig fokus 

Herning Model og Pæd. Idræt hænger meget sammen 

Fokus på kognitive, sociale, psykiske behov 

Det omtales i forældrebrevet, hvad der pt er fokus på 

s.17: Børn med særlige vanskeligheder ændres til Børn 

med særlige behov. 

Flot skriv -  

Godkendt 

 
20.00 – 

20.15  

Kaffepause    

20.15 – 

21.00 

Ordensregler på 

Engbjergskolen 

Skolen skal have 

formuleret ordens-

regler, som bygger 

på vores værdier. 

Vi har arbejdet med 

forventninger til 

personalemøde. 

Ulla fremlægger og 

vi kigger på andre 

skolers ordensreg-

ler for at blive in-

spireret til opgaven 

og for at kunne 

give udvalget, der 

arbejder med for-

ventninger gode in-

put med på vejen. 

(I/D)  

 

Krav at skolen skal have formuleret ordensregler og vær-

diregelsæt. 

Antimobbestrategien er en del af det. 

Ser på ex. fra Vestervangskolen i Herning. 

UB har forslag fra ”Forældre og samfund”. 

Elevrådet skal høres. 

”Forventet adfærd” på Engbjergskolen udleveres. 

Tage afsæt i forslag fra Vestervangskolen 

Forventningerne kobles med ”Ordensregler” 

Ideer: 

Vores værdier fremgår af vores ordensregler 

Besluttet: 3 regler,skriver: Vi ,omhandle: Inklusion, fysi-

ske rammer, 

Ulla og Kamilla formulerer forslag. 

Send gerne forslag til udvalget 

Ordensregler deadline her i foråret 

 

21.00 – 

21.15  

Budget 2020 – 

overordnet (I) 
Afsluttende regnskab færdigt til næste møde 

Regnskabet skal være færdigt 17.jan. 

Underskuddet på 250.000-300.000 er nu vendt til ca. 

100.000. 

 

21.15- 

21.30  

Eventuelt 18.marts:Personalemøde 17-19 

SB- møde fra 19-20 

Tilbagemeldinger på Sundhed på skolen er udsat. Er der 

tilføjelser? NEJ 
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D: Drøftelse, B: Beslutning, I: Information  

 

 

 


