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Bestyrelsens beretning 17. september 2018 

Ved formand Nicolaj Frederiksen 

Hvad er engenligt vores arbejde som bestyrelse. 

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og har derfor bla. ansvar for: 

- Skolens økonomi 

- Ansættelse af personale – det gør vi selvfølgelig altid samarbejde med ledelsen og lærer. 

- Vi fastsætter overordnede principper for skolen – herunder sikre at skolen følger lovgivningen for 

privat skoledrift. 

- Vi skal sikre, at skolens fremstår som en veludbygget og tidssvarende skole. 

Bestyrelsen er pt. Sammensat på følgende måde: 

5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsesmedlemmer som er udpeget af bestyrelsen, 1 med-

lem som er udpeget af byrådet i Holstebro Kommune, Skolens tillidsrep., samt leder og Souscheffer. – I alt 

10 personer 

Som bestyrelse har vi møde en gang pr. mdr. 10/11 møder om året og som det har været det forgangene 

år, så mødes vi den sidste mandag i hver mdr. kl. 17.30 og spiser aftensmad til kl.18.00. Og fra 18.00 -20.00 

holder vi bestyrelsesmøde. 

Vi har det sidste års tid selvfølgelig drøftet mange emner, men vi har valgt det som var mest relevant at 

fremføre her i aften – Det har faktisk været et roligt år, hvad angår væsentlige beslutninger…. Det er jo po-
sitivt☺ 

- Byrådet besluttede i foråret 2017, at alle kommunale 7 klasser her i gamle Vinderup kommune, 

skulle samles på Vinderup Real skole pr. 1.8.2107 – og sammen med den aftale, blev det også aftalt 

at forældrebetalingen overgik til Kommunen, således at I som forældre ikke skulle betale skole-

penge….Vi er naturligvis glade for at kunne tilbyde en overbygningsskole fra 7 til 10 klasse lo-

kalt….alternativ var/er at det hele ligger i Holstebro, hvilket sandsynligvis vil gøre Vinderup området 
mindre attraktiv at bosætte sig i. 

- Noget af det som har fyldt meget – det er computersnakken til 7.klasse..det har der været mange 

meninger om på facebook, aviser osv. Til det kan jeg sige, at vi sammen med Holstebro Kommune 

er tæt på at finde en god løsning på dette – hvilket jeg/vi som skole glæder os meget over. 

-  

- Noget af det som hele skolen arbejder for er, at synliggøre og udvikle vores 7-10 klasser bedst mu-

ligt, så vi i fremtiden også en skole, hvor de unge mennesker har lyst til at være….her kan nævnes 
10 kl.s …E og G profil, Hands on, life style, E-sport og ikke mindst morgentræning for 7-8 klasse. 

- Vi forsøger at være en skole med masser af liv – det gælder faktisk også skolens kontorlokaler, hvor 

det emre af liv i form af svamp og råd☺…Derfor er kontoret flyttet over på selve skolen – her inden 

ved siden af.. 

- Endvidere har vi som skole de sidste par år snakket om, at få opdateret vores naturfagslokaler – så 

der er nedsat et byggeudvalg, som arbejder på at løse dette..Vi har fået de første udkast til nye 
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lokaler og håber snart at kunne præsentere dette i nær fremtid – men der er jo mange ender som 

lige skal nå sammen først. 

- Endvidere har vi valgt, at bruge nogle penge på at markedsføre os som skole, det bliver i form at 

Biografreklamer og Holstebro onsdag. Vi tror på, at via den vej kan ”friste” nogle fra de unge fra de 
omkringliggende byer til at vælge Vinderup Real Skole. 

- Vi som bestyrelse hører ikke ret meget fra jer som forældre - -det er vi jo på sin vis glade for☺ 

….Det tolker vi som, at I er tilfredse med skolen og driften af denne. Men skulle der være noget 

godt eller skidt, så tøv ikke med at henvende jer til enten bestyrelsen eller Birgitte. Vi har alle størst 

mulige interesse i at skolen fungere bedst for alle parter☺ 

- Nu er vi samlet her i aften og det er vi hvert andet år, så det er jo ikke ret meget i hører fra os – det 

har selvfølgelig sine fordele vil nogen måske tænke. Men vi vil faktisk gerne delagtiggøre vores ar-

bejde med jer forældre, så derfor forsøger vi et par gange om året at lave et brev fra bestyrelsen, 

med lidt informationer omkring vores arbejde – den ligger skolens hjemmeside….  
- Til slut skal det jo også lige nævnes, at vi bruger en del tid på vores 100 års fødselsdag som jo er d. 

1.okt, hvor der vil være reception fra kl.14-17 denne dag. Eleverne vil i uge 40 have en anderledes 

skoleuge og om lørdagen vil der være en lille fest i begge Vinderup Haller, med mad, musik og 

dans….og en masse snak gamle elever imellem. 

Til slut vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alt personale og bestyrelse for jeres indsats – det kom-

mer vores børn til gode - så forsæt det gode arbejde, så vi også i fremtiden en god skole… 

Det var alt herfra – er der nogen spørgsmål??? 
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