
 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet Vig skole 
 
Sted og 
tidspunkt 

Personalerummet Vig skole onsdag d. 21.08.19 kl. 17.00-20.00 

Deltagere Forældre: Vicki Porsild, Maria Jakobsen, Tanja Jensen, Mie Krogh, 
Lonnie Kristensen 
Elever: Rasmus Hallberg og Emma Jensen 
Medarbejdere: Jeanette Thorsen, Thomas Jeppesen 
Ledelse: Yvonne Birkedal, Rasmus Christensen, Lone Marcussen, Ib 
Kristensen 

Afbud/fravær  
 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig Formanden som vælges på konstitueringsmødet fra 17.00 til 17.30 
Indtil der er valgt en formand, ledes mødet af den forældrerepræsentant, 
der længst har været medlem af skolebestyrelsen jf. § 32. stk. 2. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
Maria er valgt som formand. 
Lonnie er valgt som næstformand. 

 

Punkt 2 Velkommen og introduktion til arbejdet i skolebestyrelsen 

Ansvarlig og tid Ib, 15 minutter 

Formål 
 

Den nytiltrådte skolebestyrelse introduceres til arbejdet i skolebestyrelsen 
og præsenteres for rammerne for skolebestyrelsens arbejde. 
 
Bilag: Styrelsesvedtægten. 

Referat Styrelsesvedtægten gennemgået og drøftet. 
Der bliver et kursus med skole og forældre henvendt til 
skolebestyrelsesmedlemmer i efteråret. 

 

Punkt 3 7. klasse 

 Hvor må de opholde sig i pauserne ude/inde? 

 Må de forlade skolens område? 
 

Ansvarlig og tid Ib, 20 minutter 

Formål 
 
 

 

Referat Eleverne havde i klassen snakket om følgende til dette punkt: 
Retningslinjer for at forlade skolens område i 7. klasse:  
Man må ikke købe cigaretter, energi drik eller alkohol. Man må ikke købe til 
andre. Man skal komme ind til tiden. 
Man må gå i Aldi, Netto og Brugsen.  
Man må ikke spise slik i timerne. 



 

 

Slik/sodavand må spises/drikkes på 7. klasses område ude foran kontoret. 
Man må kun forlade skolens område for at gå i byen og handle. 
At mellemtrinnet og overbygningen må bruge deres telefoner i pauserne. 
At bruge fodboldbanerne ved hallen 
Vandautomater 
Isternings maskine 
Bordtennis bord 
Bordfodbold 
Ostebaner 
Panabane 
Basket bane 
 
Eleverne ønsker sig et sted hvor de må ryge. 
 
Bestyrelsen anerkender elevernes forarbejde til punktet. 
 
Bestyrelsen beslutter: 
Ledelsen/Bestyrelsen påpeger jævnføre lovgivningen at det ikke er tilladt at 
eleverne ryger på skolen. 
 
Ledelsen udarbejder en kontrakt hjem til forældrene som beskriver 
forældrenes ansvar idet eleverne forlader skolen og dermed også deres 
ansvar hvad der kan købes.  
Det er ikke tilladt at købe slik, sodavand, chips og kage. Vi forventer at 
eleverne kan begå sig i trafikken og at de opfører sig pænt. De er 
repræsentanter for skolen og de skal derfor ikke smider affald på vejen 
frem og tilbage. Eleverne må gå kl. 11.40 når de andre begynder at spise. 
 
Der krydses af på en seddel hvem der er gået. 
 
Vi laver en prøve periode frem til jul. Vi arbejde på at undersøge 
muligheden for en kantine og et mere spændende udeareal. 
Ordningen med 7. klasse må forlade skolen træder i kraft pr. 2. sep. 
 
Afslutningsvis blev der drøftet om muligheden for at 7. klasses eleverne kan 
spise i kantinen og være ude/inde i pauserne. 
 
Vi vender med 7. klasses lærer om de kan spise i kantinen og evt. kan 6. 
klasse komme med. 
 
 

 

Punkt 4 Mødeplan  

Ansvarlig og tid Ib, 10 minutter 

Formål 
 

Udarbejdelse og godkendelse af mødeplan for skoleåret 2019-2020 
 
Bilag: Forslag til mødeplan for 2019-2020. 

Referat Mødeplanen er vedtaget. 



 

 

 

Punkt 5 Ferieplan 

Ansvarlig og tid Ib, 10 minutter 

Formål 
 

Udarbejdelse og godkendelse af ferieplan for skoleåret 2021-2022. 
 
Bilag: Forslag til ferieplan for 2020-2021 og 2021-2022. 

Referat Høringssvar: 
Vi kan tilslutte os ferieplanen for 2021-2022. 

 
 

Punkt 6 Plads udfordringer 

Ansvarlig og tid Ib, 20 minutter 

Formål 
 

Med tiden kan skolen komme til at mangle klasselokaler, hvordan kan vi 
arbejde med at løse dette? 

Referat Ledelsen arbejder med at lokalisere mulighederne for løsningen af 
pladsudfordringerne. Dette er noget vi håber kan falde på plads i foråret 
2020. Tages op løbende. 

 

Punkt 7 Udenomsarealer 

Ansvarlig og tid Ib, 20 minutter 

Formål Hvordan kan vi udvikle vores udenoms arealer i samarbejde med 
Støtteforeningen og Vig Festivallen? 

Referat Støtteforeningen er i gang med at lave et større projekt som vi skal 
kvalificere eventuelt med en arkitekt tegning. Det arbejder vi videre med. Vi 
skal udbrede kendskabet til støtteforeningen. 

 

Punkt 8 Busafgange 

Ansvarlig og tid Ib, 15 minutter 

Formål I forbindelse med at 7. klasse har fået længere dage og indskolingen går 
tidligere hjem, så passer busserne ikke sammen med vores ringetider. 

Referat Bestyrelsen har besluttet at gøre indsigelser nu, med håb om at der kan 
laves om i de nye busplanerne til jul.  

 

Punkt 9 Eventuelt 

Ansvarlig og tid Alle, 5 minutter 

Referat Der er et forældreønske om at der oplyses når nye elevere starter eller 
elever forlader klassen.  
Billeder af de nye voksne, så man ved hvem de er. Det kunne være rart at 
nye ansigter selv præsenterer sig på intra. 
Ønske om at ændre fodgænger felt, så de kan benytte skolestien. Ønske om 
busskure. Tanja og Maria skriver til kommune. 
Elever med It rygsæk. (Specialklasserækken har medarbejdere med en 
viden om brug af it-rygsække som kan deles med distriktsskolen). 

 

Punkt 10 Punkter til næste møde 

Ansvarlig og tid Alle, 5 minutter 

Referat Principper for SSP og kultur omkring alkohol. 



 

 

Samarbejde med SSP og info til eleverne om alkohol og euforiserende 
stoffer 
Justering af skolereformen. 
Principper for Lejrskole 
Design af proces for etablering af overbygningen 
Mulighed for kantine på skolen 
Mobilpolitik på skolen 
Bodeling med Sydskolen  
Principper for fravær uden for skoleferien. 
Principper for fravær/sygdom 
Skolefest 
Pladsudfordringer 
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Afdelingsrådets årshjul 2019/2020 

Måned Dagsordenpunkt Indhold/aktivitet + 

tovholder på opgaven 

AUGUST Valg til klasseråd på første forældremøde.  

SEPTEMBER Valg til klasseråd på første forældremøde.  

OKTOBER Tværsuge 23. – 27. september   

NOVEMBER  Julestue d. 29. november kl. 14.30-17.00 

Skoleindskrivning d. 7. november kl. 16.00-17.30 

 

DECEMBER 13. december Luciaoptog for 2.klasse  

JANUAR Recertificering DGI d. 9. Januar   

FEBRUAR Fastelavn i indskolingen  

MARTS   

APRIL   

MAJ Vig Familieløb d. 16. maj 

OL for SFO. 

 

JUNI Evaluering Vig Familieløb og afslutning på skoleåret d. 15. 

juni kl. 17.30-19.00 

 

 OL er udskudt til sommer skoleår 2020 

 

  



 

 

Ordensregler for Sydskolen Vig 

 

 

 

Glæde 

 

Glæde bygger på ligeværdighed. Børn og voksne respekterer 

hinanden og kommunikation skal foregå med et ordentlig 

sprogbrug og i en god tone.  

 

Vi ser forskellighed som en styrke, alle skal trygt kunne være sig 

selv.  

 

Vi vil ikke acceptere nogle form for mobning, alle skal opleve at 

være en del af fællesskabet.  

Sydskolen arbejder med rummelige klassefællesskaber og forebyggelse af mobning, vi anvender 

bl.a. Red Barnet og Mary fondens koncept "Fri for mobberi" 

 

 



 

 

Faglighed  

 

For at opnå god undervisning og gensidig respekt for 

læringsmiljøet og hinanden, skal alle børn bidrage aktivt til og 

have udbytte af fællesskabets aktiviteter så deres selvbillede 

styrkes.  

 

Det betyder, at vi møder hinanden med respekt. Alle kender 

skolens værdi- og ordensregelsæt og gør en aktiv indsats for 

at efterleve værdierne i hverdagen.  

 

Regler for lektier: Det forventes at alle elever læser hjemme 

dagligt 15-20 min. Teamet omkring klassen vurderer hvilke/hvor mange fordybelsesopgaver den 

enkelte kan forventes at nå i lektiecafe/understøttende undervisning. Der kan altid laves 

individuelle aftaler om særligt tilrettelagt hjemme -opgaver, men som udgangspunkt løses de i 

undervisningstiden. 

Forventninger 

 

Sydskolen Vig er en Idrætsprofilskole, hvorfor det forventes, at alle har sko med til at deltage i den 

daglige bevægelse.  

 

Forældre til børn der ikke er i læring eller trivsel og som ikke bidrager aktivt til læringsfællesskabet 

og skolens ordensregelsæt bliver altid inviteret til samtale på skolen. Ud fra en vurdering af de 

konkrete omstændigheder besluttes det videre forløb.  

 

Skolens møde- og sluttidspunkter respekteres af elever, forældre såvel som personale. I 

indskolingen starter undervisningen med morgensang og på mellemtrinnet med morgenmotion kl. 

7.55. For at skabe den bedste mulige start på dagen for eleverne, er der tilsyn af 

klassens/afdelingens voksne hver morgen kl. 7.45-7.55 i klasseværelset. 

Elever er i skoletiden på skolens område, med mindre andet er aftalt i den enkelte klasse. Såfremt 

en elev forlader området, vil skolen kontakte forældrene. 



 

 

 

Såfremt en elev er til fare for sig selv eller andre, 

ved at udøve vold mod sig selv eller andre eller 

ødelægger/beskadiger ting, vurderes det i 

samråd med ledelsen/AKT koordinator 

hvorvidt hjemsendelse er sidste og eneste 

mulighed. Efterfølgende indkaldes 

forældrene til samtale med skolens ledelse hvor 

plan for det videre arbejde aftales. Der 

iværksættes sideløbende med barnet AKT-

samtale.  

 

Mobiltelefoner og andet elektronik er 

slukket i undervisningstiden, til møder og 

samtaler med mindre andet er aftalt.  

Der udarbejdes blokregler sammen med 

eleverne. Disse hænger synligt i den enkelte blok.  

Der udarbejdes med eleverne klasseregler på alle 

klassetrin, disse er synlige i klasselokalet og gennemgås med forældre på forældremøde. 

 

 

 

 

 


