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Ruds Vedby Skole 

Skolegade 19 

DK-4291 Ruds-Vedby 

Skolebestyrelsen 
 

Ruds Vedby d 18.9 2019 

 

  

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde den 25. september 

  

  

 Kl. 18.00 – 20.30: Skolebestyrelsen. 

  

  

Referat 

Fraværende: Julie,   

Ordstyrer: Sara 

Kage: Anne formand 

Referent: Anne 

 

Punkt:2019-09-01       Meddelelser.  

Ansvarlig: Formanden: Evaluering af skolegårdsfesten, sikker trafik 

 

Ledelsen: Info ved indgang og infoskærm, fokus på legepladser(SSP), 

status på AULA, læsebøger, økonomi, KL konference i Odense  

 

Udvalg:   

 

Eleverne. Elevforum 16.9, konkurrence om årets elevråd, trivsel 

målinger internt  

 

Formål/bilag:  

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: 

 

Kort præsentation af alle i bestyrelsen. Velkommen til vores nye 

elever.  

Formanden: Evaluering af skolegårdsfesten. Det var en god fest. Vi 

skal have flere lodder næste år, for der var rigtig godt salg ved 

lotteriet.  

Vi drøftede en ændring af programmet, så der er spisning først og 
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derefter tivoli, lotteri og kagekonkurrence.  

Ide: Man køber en tallerken, få en stemmeseddel og senere kan man 

købe kaffe.  

Sikker trafik: Kan man søge om en cykelsti langs hallen?  

Vi kan sende ideen ind og høre, hvilke muligheder der er.  

Carsten sender ideen ind, så vi kan finde ud af, hvad der kan lade sig 

gøre.   

Ledelsen:  

Hvis/når vi får en skærm, hvem sørger så for indholdet til den, hvis 

der skal noget nyt på dagligt? Vi drøftede forskellige forslag. 

I forhold til infoskærmen, så arbejder ledelsen videre med det, og 

punktet kommer på næste møde.  

Aula: Der er i dag udsendt en pressemeddelelse omkring udskydelsen 

af opstarten med Aula. Vi drøftede de muligheder, Aula giver. 

Skolegården: Vi har ikke hærværk i skolegården. Vi har unge, men de 

ødelægger ikke noget. SSP kigger fint og ofte forbi, men pt. er det 

fortsat helt roligt på skolens område.    

Læsebøger: Der skal indkøbes nye læsebøger til 1. klasse. Skolens 

dansklærere i indskolingen er på opgaven. 

Økonomi: Der kommer snart en udmelding omkring kommunens 

økonomi. Dette skal bestyrelsen snart skrive høringssvar omkring. Vi 

har aftalt planen for dette. 

KL konference: Anne og Carsten har hørt den nye Børne-og 

undervisningsminister i Odense i dag. Hun var meget klar i sine 

udmeldinger omkring Folkeskolen. Der er fokus på fællesskab. De 

nationale tests skal afskaffes, men indtil der er valgt noget nyt, så 

kører de nationale tests. Det er vigtigt med et fælles 

sammenligningsredskab.  

Det var en god, klar og meget tydelig udmelding fra ministeren om den 

retning, hun ser for Folkeskolen. 

Eleverne:  

Elevforum her: Vi har haft besøg af elevforum. De fik en folder i gave 

af vores elevråd. Det var et meget positivt møde. Vi fik talt om 

digitalisering, elevrådets arbejde og elevforums funktion. 

Konkurrence: Elevrådet stiller op igen til årets elevråd. De vil stille op 

i konkurrencen inden nytår, hvor der er deadline.    

Trivselsmåling: Elevrådet har arbejdet med den nationale 

trivselsmåling samt deres egen trivselsmåling. Hver klasse får to – tre 

punkter de skal arbejde med. Elevrådet følger op på dette i foråret.     
 



  

 

 

 

 

Ruds Vedby Skole – Børnenes fremtid 

  
30/09/19/S:\Skolebestyrelse\2019-2020\Referat september.docx  Page  of 6 

3 

Ruds Vedby Skole 

Skolegade 19 

DK-4291 Ruds-Vedby 

 

 

 

Punkt: 2019-09-02        Evaluering af mødet i august med udvalgsformanden     
Ansvarlig:    

 

Formål/bilag:  Ansøgning til fonde 

  

Forslag:  

Sagsfremstilling:   

 

Beslutning: Det var et meget positivt møde, og bestyrelsen følte sig godt lyttet 

til og taget alvorlig. Der var god dialog, og det var utroligt positivt, at 

formanden ville besøge os. Det betød meget for bestyrelsen og for 

skolen.    

Sara vil gå i gang med at tegne, så vi kan sende en ansøgning til en 

fond omkring legepladsen.  

 
  

 

Punkt: 2019-09-03         Principper for samarbejdet med skole og hjem 

Ansvarlig:    

 

Formål/bilag:   Vedhæftet. Revideret udgave som resultat af årets drøftelser. 

Forslag:  

Sagsfremstilling:    

 

Beslutning: Den nye folder om skole/hjem samarbejdet blev godkendt. Den 

kommer på hjemmesiden (både intra og Aula). Folderen fik roser med 

på vejen.  
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 Punkt: 2019-09-04        
 

 Komme i form..  

Ansvarlig:  Elevrådet 

 

Formål/bilag:  Vedhæftet 

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Elevrådet har udarbejdet en flot folder om det at komme i form til 

skolen. Den har fokus på fremmøde og arbejdsmoral i skolen – sagt 

med elevperspektiv. Folderen blev rost og godkendt. 

Eleverne deler den ud på fredag d. 27. september efter morgensang.  
 

 

 

 

Punkt: 2019-09-05        
 

 Tidlig SFO start 1. april 

Ansvarlig:    

 

Formål/bilag:  Tekst til hjemmesiden kommer senere. Mødet med børnehaven 

mandag den 23.9  

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Ledelsen har i samarbejde med Regnbuen og områdelederen i Nord 

skrevet en tekst til hjemmesiden ang. tidlig SFO. Teksten bliver 

senere på året offentliggjort på hjemmesiden, når vi har fået ok fra 

forvaltningen.  

Vi har fokus på, at alle børn fra årgangen skal vælge Ruds Vedby 

Skole.  

Bestyrelsen bakker op om øget tilgang til skolen. Vi arbejder alle for 

at få børn til den kommende børnehaveklasse.   
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Punkt: 2019-09-06  Mobning og støj i klasserne 

Ansvarlig:  

 

Formål/bilag: En beskrivelse af, hvordan det opleves evt. fælles indsats 

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning: Det blev drøftet, hvordan man kan arbejde med at mindske støjen i 

klasserne, hvis det er et problem.  

Vi talte om øret. Vi talte om apps der kan måle det. Kan vi bruge disse 

data fremadrettet? Kan vi arbejde med, hvad man kan gøre for at 

skabe opmærksom på at dæmpe stemmerne, musikken mm.  

Vi havde en god drøftelse. 

   
 

 

 

Punkt: 2019-09-07 Punkter til næste møde 

Ansvarlig: Indhold til infoskærm/information på skærme  

Fonde og legeplads (Nordea, mm. – søge på Google) 

Opfølgning fra forældremøde 

Fællesmøder med de andre skolebestyrelser  

Skilt med Ruds Vedby Skole 

Formål/bilag:  

Forslag:  

Sagsfremstilling:  

 

Beslutning:  
 

 

 

Punkt:  2019-09-08   Evt. 

Ansvarlig:  

  

Formål/bilag:   

Forslag:  

Sagsfremstilling  
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Beslutning:  
 

 

 

 

  

Med venlig hilsen 

p.v.a. Anne Amstrup, formand 

 

Carsten Andersen, sekretær 


