
   

SKOLEBESTYRELSESMØDE PÅ BÆKKE SKOLE 

Tirsdag d. 8.december 2020 kl. 17.15-19.15 

 

Mødet ændres til skypemøde. 

 

AFBUD FRA: Malene Preston 

 

MEDLEMMER: 

LEDELSESREPRÆSENTANTER: 

Helle Christensen Jeppesen  

Susanne Tang 

Vivi Højer Jensen 

FORÆLDREVALGTE: 

Ulla Bollerup Petersen - formand (Jonas 0.kl, Kaspar 8. kl, Markus 9.kl) 
Jette Daugaard (Johanne 4. kl., Karoline 8.kl.) 
Mette Bloch Smedegaard (Anne 0.kl, Ida 2.kl) 
Poul Svendsen (Kristine 1.kl., Johannes 4.kl) 
Malene Preston (Thea 2. kl. + Frederik Emil 5. kl. + Hjalte 8. kl.) 

Lone Højer Attwell (Owen 1. kl.) 

Winnie Hoff (Bertil 1.kl) 

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER: 

Linda Thyssen og Malene Pedersen 

ELEVREPRÆSENTANTER: 

Rasmus og Kasper 

 

BYRÅDSMEDLEM: 

Elin Winther  

SEKRETÆR FOR SKOLEBESTYRELSEN: 8.12.20 Vivi Højer Jensen 

  



   

1. Bemærkninger til dagsorden 

 Ingen 

2. Eventuelt 

 Intet 

3. Orientering fra 

Formanden 

Ulla deltog i dialogmøde for skolebestyrelser. Formålet var en orientering og inddragelse af 

forældreperspektivet. Der ligger en relevant film på Vejen Kommunes hjemmeside omkring 

læringsmiljøer. Ulla rundsender powerpoints. Ønsket er en organisation fra 0 – 18 år som favner bredt. 

Man har et ønske om, at Vejen kommer i Top ti. Man vil inddrage børn/ungeperspektivet, forældrenes 

og det omgivende samfunds. Der var endvidere et oplæg om struktur forstået bredt. 

Orientering fra borgermøde 1.12.2020 

Gesten gav udtryk for et ønske om at være forbundet med Vejen fremfor Bække begrundet i at mange 

forældre arbejder i Vejen. Dette er i sidste ende en politisk beslutning om tilhørsforholdet. Ulla har 

skrevet en kommentar til § 17.4 udvalget angående Gestens ønske om at tilhøre et andet skoledistrikt. 

  

Skolens ledelse: 

Status på madkundskab: 

Projekt i udbud. Forhåbentlig klar til start 1.1.21. Der er lavet aftale med Gesten om brug af deres 

lokale indtil vores er færdig. 

Indskrivning af nye elever: 

Førskolen har fået et navn – Tyvstarterne. Der har været omdeling af muleposer med diverse til de nye 

børn, som skal begynde 1.4.21. Vi har haft mange individuelle rundvisninger og der er p.t. 24 mulige 

nye elever.  

Elever fra Gesten start 2021: 

Helle har været på besøg i Gesten vedrørende 5-6 kl. som er mulige nye elever i overbygningen.  7. kl. 

havde lavet en virtuel rundvisning, som blev godt modtaget. 

Læringsmiljø i udskolingen: 

Læringsmiljøer –Vi har modtaget mange ideer og tanker fra udskolingen og der er indsendt en 

ansøgning på 1,5 mill. Kr.. Vi får besked d. 9.12.20 om vi får tildelt midler. Tanken er at udnytte 

gangene, klasseværelserne, trappeområdet anderledes. Ligeledes ønske om et kreativt værksted tæt 

på overbygningen. Indlagt er også kompetenceudvikling for lærerne. Kommer vores ønske ikke 

betragtning i dette år (år 2), har vi muligheden i år 3. Der uddeles midler i 3 år.  



   

 

Kommende værdi proces: 

Sat på pause til januar, da corona satte en stopper for vores møde d.4.12.20. 

Status på landsbyordning: Der er møde d. 14.12.20. 

Covid status: 5 tilfælde i 8 kl. og 1 i 9 kl.  9.kl  er hjemsendt indtil onsdag. Ingen personale er testet 

positive. 

  

Elevrådet 

Eleverne har et ønske om at få en corona venlig skolebod med et større udvalg. Ledelsen har ikke 

kunnet imødekomme dette ønske p.t. 

9 kl. vil gerne have nogle rettigheder tilbage eks. besøge Brugsen. Gerne med en prøveperiode. Der 

blev aftalt, at man først drøfter det i personalegruppen, elevrådet og man kontakter Brugsen og hører 

deres mening om forslaget. 

  

MED og Sikkerhedsudvalget: 

Møde d. 14.12.20. 

  

  

Øvrige: Elin  

Gesten ytret ønske om at tilhøre distrikt Vejen.  Har deltaget i 2 møder om sammenhængsplaner 0-18 

år ( § 17.4 udvalg). 

Der er 4 årlige justeringer i forhold til tildeling af midler til SFO. Fra nytår får man for de reelle 

tilmeldte børn. Under corona har man også fået tildelt midler, selvom nogle børn blev hjemme. 

Spørgsmål om borgermødet gav mening, da det ikke var et fysisk møde, men et møde som var 

chatbaseret. Rammen var fin ifølge Ulla. 

  

  

4. Gavekasse: 
Vedtaget at der gives til 25 års jubilæum. 



   

Hos forældrevalgte medlemmer gives til bryllup, kobberbryllup og guldbryllup. Endvidere til runde 
fødselsdage fra 30 år og op. Begivenhederne lægges i skolebestyrelsens kalender i Aula. 
Kalenderen opretter Helle. Det lægges også ind i årshjulet som et opmærksomhedspunkt. 

 
Opfølgning på punkt fra tidligere møde 

 

 Referat:  

 

5. Kaizentavle: 
Opdateret kaizentavle vedlagt 

Antimobbestrategien bliver en del af værdiprocessen. 
Princip for lejrskole mangler at blive drøftet grundet aflysninger af mange møder. 
Ønsker ikke p.t. flere punkter på. 

 

 Referat:  

 

6. Regnskab 2020: 
 
Status på 2020 
Vi har indhenter et formodet underskud på 640.000 kr. Vi forventer p.t. et overskud på ca. 200- 300.000 
kr. Dels p.g.a. et tilskud på 253.000 kr. som er tilført her i efteråret vedrørende nye 
basisundervisningselever. Ligeledes har vi haft færre udgifter til undervisning p.t. da vi har brugt 
ufaglærte vikarer. 
 

 Referat:  

 

7. Budget 2021 
 
Hvordan forventer vi det ser ud i 2021? 
Tallene er usikre p.t. Helle vil eftersende tal som er mere uddybende. 

 Referat: 

 

  



   

Kaizentavle 

 

 

Nye forslag 

 

Hvordan får vi flere med i 

forældreråd? 

 

 

 

  

Hvad 

 

Hvem 

 

Hvordan 

 

Hvornår 

Skoleprofil/Væ

rdi proces/PR 

Ledelsen Drøftelser I opstartsfasen 

Forældre-

inddragelse 

Alle i SB Drøftelser Løbende 

Princip for 

lejrture 

ST 

 

Har haft 1. 

drøftelse i 

personaleg

ruppen.  

Standby 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

I mål  

 

 Forretningsorden 

 Trivselspolitik 

 

Prioritering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttolisten 

- ikke glemt 

 

 Snus/rusmidler 

 Skoleprofil 

 Kommunikation til 
forældre 

 Lokalsamfundet og 
samarbejdet lokalt 

 Landsbyordning 

 

 

 



   

 

 

Møde slut:  18.45 

 

Sign.: 

 
 
Jette Daugaard  
 
 
 
Linda Thyssen 

 
 
 
Lone Højer Attwell 
 
 
 
Malene Pedersen 

 
 
 
Malene Preston 
 
 
 
Mette Bloch Smedegaard  
 
 
 
Poul Svendsen  
 
 

 

Ulla Bollerup Petersen  

 

 



   

 

Winnie Hoff 

 

 

 

Rasmus 

 

 

 

Kaspar Bollerup Pedersen 

 

 


