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Ruds Vedby Skole 

Skolegade 19 

DK-4291 Ruds-Vedby 

Skolebestyrelsen 
 

Ruds Vedby d 13.6  

 

  

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde den 19. juni 

  

  

 Kl. 18.00 – 20.30: Skolebestyrelsen. 

Der vil være bespisning i forbindelse med mødet og Thorbjørn har kage med. 

  

Referat 

 

Fraværende: Mads, Mette, Dorthe.  

Ordstyrer: Thomas 

Kage:  

Referent: Anne 

 

Punkt:2019-06-01       Meddelelser.  

Ansvarlig: Formanden: Møde med BUU,  

 

Ledelsen: Dimission den 26.6, nationale test   

 

Udvalg:   

 

Eleverne. Trivsel måling, nyt elevråd 

 

Formål/bilag:  

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Formanden: Formændene har været til møde med BUU. Vores distrikt 

blev drøftet inden mødet. Den tidlige indsats blev også drøftet.  

Der blev talt økonomi herunder specialundervisning og den tidlige 

indsats på mødet. Der blev lyttet til bestyrelserne, og det var et 

positivt møde.  

 

Der skal være valg til bestyrelsen i foråret 2020. Dette blev kort 
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drøftet.  

 

Ledelsen: 

D. 14. august kommer Lars Damgaard og Henrik Madsen på besøg hos 

bestyrelsen.  

Ruds Vedby som distrikt bliver drøftet i forhold til et børneunivers. 

Vi vil tage dette op til drøftelse på et senere møde. 

Den kommende børnehaveklasse ender på 16 elever. Det er vi glade 

for. Klassen for skoleåret 2020/2021 ser allerede nu lovende ud med 

17 elever.  

Nationale tests og afgangseksamen 2019: Det er gået fint med de 

nationale tests. Det samme med 9. klasses afgangseksamen. De faglige 

resultater vil stadig være et hovedfokus i det kommende skoleår.  

 

Eleverne: 

Elevrådet har gennemført deres egen trivselsmåling i start juni, som 

de selv har udarbejdet. Den har vist, at der er stor fremgang i 

trivslen i alle klasser.  Den er meget positiv. Flot måling.  

Der er valgt nyt elevråd. Der er ny formand fra kommende 9. klasse 

og næstformand fra kommende 7. klasse, som glæder sig til at træde 

ind i skolebestyrelsen. Der har været kampvalg i alle klasser. Det er 

positivt, at elevrådet er så attraktivt.  Vi glæder os til samarbejdet 

med det nye elevråd.   

Det nye elevråd har allerede nu aftalt, at de bl.a. vil arbejde med: 

- Deltagelse i konkurrencen om årets elevråd 

- Fokus på børnepejlemærkerne 

- At komme i form til at komme i skole (elevrådet vil arbejde 

med at sige med børneord, hvorfor skolen er vigtig at møde ind 

i hver dag). De vil nedbringe fraværet – sagt med børneord.  

- FN´s verdensmål i børnehøjde. 
 

 

 

Punkt: 2019-06-02         Dialogmødet    
Ansvarlig:    

 

Formål/bilag: Evaluering af dialogmødet og input til efterårsmødet med 

udvalgsformand 
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Forslag:  

Sagsfremstilling:   

 

Beslutning: Dialogmødet blev kort evalueret. Der blev talt meget økonomi.  

Vi havde gode drøftelser i vores gruppe – særligt de første to 

runder.   

 

  

Punkt: 2019-06-02a         Høringssvar 
Ansvarlig:    

 

Formål/bilag:  

Forslag:  

Sagsfremstilling:   

 

Beslutning: Bestyrelsen udarbejder et høringssvar til budgetreduktioner 

med varig virkning fra budget 2020.  

 

 
 

 

Punkt: 2019-06-03         Skolens budget. 

Ansvarlig:   CA 

 

Formål/bilag:   Status, muligheder og skolegårdspengene 

Forslag:  

Sagsfremstilling:    

 

Beslutning: Carsten orienterede om budgettet.  

Bestyrelsen stillede spørgsmål, og vi fik drøftet almen/special drift 

samt det generelle økonomiske overblik. 

Pengene fra skolegårdsfesten er gået til legeredskaber til bl.a. 

legepatruljen. Når vi holder ny skolegårdsfest i august, vil det 

fremgå, hvad pengene går til.    
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 Punkt: 2019-06-04        
 

Skoleårsplanlægning 2019-2020, herunder skolestart for 

kommende børneklasse den 1.4 

Herunder idræt og fagmål    

Ansvarlig:  CA 

 

Formål/bilag:    

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Det går godt med planlægningen af det kommende skoleår. Det er 

stort set på plads.  

Idræt og antal timer i Ruds Vedby badet blev drøftet. Der er regler 

for, hvor meget svømning.   
 

 

 

Punkt: 2019-06-05        
 

Fokusområder til næste skoleår, ideer 

Ansvarlig:   

 

Formål/bilag:    

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Udskydes til næste møde.  
 

 

Punkt: 2019-06-06        
 

Hjemmesiden. Under opbygning 

Ansvarlig:  Anne 

 

Formål/bilag:    

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Den nye Aula hjemmeside er stort set færdig.  

Bestyrelsen kom med god feedback til den, og det sidste rettes til. 

Hjemmesiden er helt officiel fra d. 1. juli, men allerede nu kan man se 
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den, da den er publiceret.  

Linket er: www.rudsvedbyskole.aula.dk  
 

 

Punkt: 2019-06-07        
 

  Skolegårdsfesten. Planlægning 

Ansvarlig:   

 

Formål/bilag:    

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Planen blev rettet til, og opgaverne er fordelt. Vi er klar til festen d. 

22. september.  

Overbygningen står for maden.  
 

 

Punkt: 2019-06-08 Punkter til næste møde 

Ansvarlig:  

 

Formål/bilag:  

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Fokusområder til næste skoleår, ideer 
 

 

 

Punkt:  2019-06-09   Evt. 

Ansvarlig:  

  

Formål/bilag:   

Forslag:  

Sagsfremstilling  

 

Beslutning: Intet 
 

 

http://www.rudsvedbyskole.aula.dk/
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Med venlig hilsen 

p.v.a. Anne Amstrup, formand 

 

Carsten Andersen, sekretær 


