
Referat ved skolebestyrelsesmøde d. 21/2 - 2018  

 

Orientering om skolens daglige drift:  

Helle Sandfeld oplyser, at det er sidste gang hun deltager i skolebestyrelsesmøde på 

Vesterbakkeskolen, da Jens Sandfeld stopper på skolen. Jens starter på Marienborgvej i 

dagcenteret med løbende indkøring.  

Klaus orienterer om, at Sanne har trukket sig som næstformand (formand efter Helle).  

Budskabet omkring skolebestyrelsen (og at der mangler forældrerepræsentanter). Der foreslås at 

personalet opfordrer forældrene til at melde sig som repræsentant til skolefesten og på intra. 

Klaus fortæller, at man mellem 18-18.30 kunne møde op på skolen for at stille op til 

skolebestyrelsen. Der kom ingen.  

 

Klaus informerer omkring skolens daglige drift og om de møder ledelsen er til, omkring den nye 

skolestruktur, hvor der i forskellige arbejdsgrupper diskutereres pædagogiske tiltag, modeller og 

handlingsmuligheder. Der skal laves et oplæg til byrådet ud fra styregruppernes arbejde. Ideen 

med strukturen er at bruge ressourcerne hvor der er brug for dem således kommunens elever får 

det bedste tilbud.  

 

Der informeres om en uheldig episode her på skolen, hvor en medarbejder er blevet bortvist på 

grundlag at han har slået en elev.  

Ledelsen informerer om, at personalegruppen har været bekymret omkring skolens procedurer 

omkring fastholdelse. Vi er i flere situationer hvor man guider et barn og derfor har skolen til 

opgave at få bredt ud omkring fastholdelse, low arrousel-pædagogik. Der kan ikke diskuteres 

omkring at slå. Det er forbudt. 

 

Klaus informer omkring kørsel med HB. Der har været problematikker omkring børn, der ikke 

kunne komme med pga. elevernes adfærd i bussen. Klaus mødes med kørselskontoret for at 

drøfte situationen. Chaufførerne har været på Studio 3 kursus på skolen.  

VBS har opsagt ride-tilbuddet ved Mellerup Skolehjem. Vi har vores eget område at have ridning 

på. Linda er uddannet ridefys, har kendskab til børnene og stiller hestene til rådighed.  

Svømningen om mandagen evalueres ifht. besparelser. Der bruges mange penge på livredder, 

kørsel og personale afsted til svømning. Der italesættes svømningens indhold og kvaliteten i det.  

Nyansatte terapeuter, der er rundt i teamet og vi kan bruge dem rundt i huset.  



Unnur Vestergaard, som er ekstern tilknyttet psykolog, bliver inddraget mere i supervision og 

sparring på skolen i teams, ledelsen og i forældresamarbejdet.  

 

Opsamling fra forældremøde i september:  

Se bilag.  

Hjemmesiden : 

Forældrene er utilfredse med hjemmesiden og der skal arbejdes videre med den. Der skal arbejdes 

med at gøre hjemmesiden mere appetitlig. Helle gør opmærksom på, at det er vigtigt hvad vi 

kalder fanerne på hjemmesiden, således det giver mening at besøge hjemmesiden.  

Henriette vil gerne være med til at definerer strukturen på hjemmesiden.  

 

Budget:  

Der er besluttet fra byrådet at der ikke længere kan overføres underskud til næste års budget og 

derfor bliver man sat under administration hvis man har underskud i budgettet.   

Der informeres omkring hvor besparelserne ses:  

 Ved at nedlægge specialist-teamet og ansætte terapeuterne som har børnetid.  

 Ingen ny-ansættelser  

 Fokus på afspadsering/timer  

 Besparelser på kørsel ved indkøb af egen bus.  

  

Arbejdsdag/internat planlægges: 

Indholdet på arbejdsdagen skal være, at arbejde med kvalitet i specialskolen. Hvordan vi kan måle 

trivsel og indsamle data, som er relevante for eleverne på Vesterbakkeskolen.  

Hvordan det enkelte barns progression kan ses.  

Der sendes et forslag til byrådet omkring mål for Vesterbakkeskolen på baggrund af internatet.   

På internatet arbejdes der med hjemmesiden og kvalitetsrapporten.  

Internatet afholdes som en arbejdsdag på skolen.  

 

Skolerapport/kvalitetsrapport: 

Mere fokus på K-meddelelse nr. 39 om fritagelse for fag og de muligheder det giver for 

ovenstående (der skal italesættes omkring fritagelse af fag. Dansk og matematik er obligatoriske 



og forældrene inddrages fra skolestart, således eleverens skoledag giver mening ifht. 

læring/undervisning). 

 

Det skal give mening for eleven at gå i skole på Vesterbakkeskolen. De skal trives, imødekommes 

og forældrene inddrages i arbejdet.  

 

Velkomstfolder:  

Folderen er ikke færdig endnu. 

Der er strammet op omkring indskrivningspapirerne i samarbejde med Vibbe.  

Der italesættes om hvad der er vigtigt, at folderen indeholder.  

Vi søger informationer fra andre institutioner.  

 

Logistik i forhold til forældres aflevering af børn:  

Der er lavet en automatisk døråbning/lukning for forældre der gerne vil afleverer sit barn ved 

’bagdøren’. 

 

Orientering om syn og indlæring :  

Klaus informerer om, at der for efter tiden ikke igangsættes lignende projekter uden inddragelse 

af bestyrelsen og andre instanser.  

Dorthe er stadig sygemeldt. 

Tove og Ellen-Marie er tovholdere på de motoriske øvelser. Tove skal på en motorikvejleder-

uddannelse, således hun kan screene motorisk på skolen.  

Der er uddannet personale i sensory profile og der sendes yderligere to afsted på kurset til 

sommer.   

Evt.  

Helle nævner, at der skal gøres opmærksomme på brugen af mobiltelefon på Vesterbakkeskolen. 

Ledelsen er opmærksomme og ønsker emnet vendt på fagmøder.  

Valg til formandsposten: Henriette (mor til Magnus i A4) er valgt til formand.  

 


