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Ruds Vedby Skole 

Skolegade 19 

DK-4291 Ruds-Vedby 

Skolebestyrelsen 
 

Ruds Vedby d. 20. marts 

 

  

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde den 27.marts 

  

  

 Kl. 18.00 – 20.30: Skolebestyrelsen. 

  

  

Referat 

Fraværende: Dorthe,   

Ordstyrer: Mette,  

Kage: Sara 

Referent: Anne 

 

Punkt:2019-01-01       Meddelelser.  

Ansvarlig: Formanden: Formandsmøde,  

 

Ledelsen: AULA kursus den 28.5 kl 17.30 – 19.30, Fernisering den 11. 

april  

 

Udvalg:   

 

Eleverne: Film om vold, folder om at møde til tiden, FNs verdensmål, 

konkurrence om at blive årets elevråd    

 

Formål/bilag:  

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Formanden: Anne har været til formandsmøde, hvor man drøftede en 

lokalafdeling af skole og forældre. Planen om en lokalafdeling er 

udskudt pt.  

På mødet havde man drøftet, hvordan man får forældrene til at gå ind 

i arbejdet i skolebestyrelsen. Det vil være et tema vi tager op på et 

kommende bestyrelsesmøde. Det kan være ideer med sjove bannere 
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eller lign. 

Elevtilgang/elevantal blev også drøftet, og man fik ideer til, hvordan 

man gør egen skole god for alle elever.       

 

Ledelsen: Carsten viste bestyrelsens nye trøjer frem. De kan blive 

vist frem for første gang ved den kommende fernisering, hvor 

bestyrelsen kan bære dem, når de står i baren.  

Ritt og Thomas er genvalgt som medarbejderrepræsentanter til 

skolebestyrelsen.  Tillykke med genvalget. 

Ledelsen og Ritt har i dag været på AULA kursus. Bestyrelsen skal på 

kursus i AULA d. 28. maj. Den nye kommunikationsplatform ser rigtig 

spændende ud.  

Der er nu hængt nogle rammer op på skolen med personalets ”blåt 

felt”. Det blå felt er en opfølgning på oplægget af Storm 

Steensgaard. Det blå felt er måden, man kommer godt ned på i en 

travl hverdag. Det har skabt noget godt, at skolen bevidst arbejder 

med at komme ned i stressniveau. Det gavner alle, og det giver god 

forståelse, da alle ved, hvor forskelligt vi hver især kommer ned i 

stressniveau. Det har givet en god åbenhed på skolen, og det har 

været en god proces mellem hele personalegruppen, MED-udvalg og 

ledelse. 

Carsten gav en kort orientring om de kommende ændringer af 

folkeskolereformen herunder bl.a. en kortere skoledag i indskolingen. 

Carsten orienterede kort om de gode personalemøder på tværs 

mellem dagpleje, vuggestue, børnehave og skole. Distriktet har 

udarbejdet en fælles folder, så alle forældre ved, hvilke institutioner 

vores distrikt har. Folderen blev præsenteret for bestyrelsen. Den 

har fået meget ros.  

 

Udvalg: Der er pt. ikke noget nyt om parkourbanen.  

 

Elevrådet: Elevrådet har udarbejdet en lille film om at undgå vold. 

Der er to elever fra elevrådet rundt i alle indskolingsklasser og 

fortælle om filmen, samt viser den for eleverne.   

Elevrådet er i gang med at udarbejde plakater til skole med FN´s 

verdensmål fortalt i børnesprog. Plakaterne har fokus på de mål, som 

eleverne gerne vil gøre mere ud af.  

Elevrådet har udarbejdet en film til Danske Skoleelever, da de skal 

vise, hvad de vil bruge pengene til, hvis de vinder titlen som ”årets 

elevråd”. I dag var elevrådet også i Sjællandske med en flot artikel. 
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Denne blev vist frem til bestyrelsen.  

Møde til tiden folder, som elevrådet har fremstillet er nu delt ud i 

alle klasser. Den er taget godt imod, da eleverne har fortalt, hvad det 

betyder at møde til tiden.   

 

 

Punkt: 2019-01-02             Knallertpolitik  
Ansvarlig:   Elevrådet  

 

Formål/bilag:   

  

Forslag:  

Sagsfremstilling:   

 

Beslutning: Knallertpolitikken er blevet godkendt.  

 

 
  

Punkt: 2019-01-03         Opfølgning på Rune Strøm oplæg 

Ansvarlig:    

 

Formål/bilag:    

Forslag:  

Sagsfremstilling:    

 

Beslutning: Anne formand har siden sidste møde arbejdet med at flytte tre 

tændstikker. Det har gjort hende selv mere glad. Godt gået, at man 

tager denne udfordring op.  

Ritt har også arbejdet med at flytte tændstikker. Hun har også haft 

gode erfaringer med det. 
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Der skal afsættes en time 

 

Punkt: 2019-01-04        
 

 Samarbejde på skolerne, DLF 

Mini test på DISK ( 1 time) 

Ansvarlig:  Ritt 

 

Formål/bilag:   Hvilken type er jeg, og hvilken betydning har det for et samarbejde? 

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning:  
 

 

 

Punkt: 2019-01-05 Punkter til næste møde 

Ansvarlig:  

 

Formål/bilag:  

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Nyt fra advisory board  

Generalforsamlingen hos Danske Skoleelever 

Status på nationale tests 

 
 

 

 

Punkt:  2019-01-06   Evt. 

Ansvarlig:  

  

Formål/bilag:   

Forslag:  

Sagsfremstilling  

 

Beslutning: Det blev kort drøftet, hvordan med betaling til større ture ud af 

huset.  
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Med venlig hilsen 

p.v.a. Anne Amstrup, formand 

 

Carsten Andersen, sekretær 


