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Bestyrelsen indbyder hermed alle forældre til FORÆLDREKREDSMØDE 

Onsdag den 28. september 2022 kl.19.00 – ca. 21.00 i skolens aula 

 

Aftenen begynder med et lille indlæg af Sanne Staal og Tobias Frølund Lauridsen fra Center for 

Sundhedsfremme og Forebyggelse. Målgruppen er forældre til unge mennesker. 

 

Efterfølgende er der ordinært forældrekredsmøde med dagsorden ifølge skolens vedtægter. 

 

Vi håber, at mange forældre vil støtte op om arrangementet.  

Vel mødt til en god aften på Realskolen. 

På vegne af bestyrelsen  

Anette Riis Frederiksen, formand 

Orientering vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 5 vælges af og blandt forældrekredsen. To medlemmer 

udpeges af bestyrelsen. Et medlem udpeges af Holstebro kommune blandt kommunalbestyrelsens 

medlemmer efter nyvalg til kommunalbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 

2 år med mulighed for forlængelse. 

Følgende fortsætter i bestyrelsen: 

• Anette Riis Frederiksen (udpeget af Bestyrelsen – funktionsperioden begyndte september 
2018, og hun er udpeget igen for de næste 4 år) 

• Charlotte Pors (udpeget af bestyrelsen fra 2020 – 2024) 
• Gitte Gade 
• Per Albertsen (Kommunalbestyrelsesrepræsentant)   
 

Bestyrelsesmedlem på valg og som genopstiller 

• Jakob Skovbakke 
 
 

Afgående bestyrelsesmedlemmer:  

• Lise Fenger Elkjær 
• Martin Rocatis Dahl 
• Lene Brøndum 
 

Der skal derfor vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
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ALLE forældre er meget velkomne til at stille op til skolens bestyrelse og på denne måde være 

med til at videreudvikle Vinderup Realskole, så vi også i fremtiden har en velfungerende overbyg-

ningsskole i lokalområdet.  

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsen aflægger beretning  

3. Fremlæggelse af den reviderede og godkendte årsrapport til orientering  

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

6. Valg af suppleanter  

7. Indkomne forslag  

(Forslag er velkomne. De skal være formanden i hænde senest den 21. september 2022) 

8. Valg af tilsynsførende:  

Bestyrelsens forslag er, at Tom Søndergaard (tidligere skoleleder på Rønde Privatskole) 

genvælges for de næste to år. Han har meddelt, at han gerne stiller sig til rådighed igen som 

tilsynsførende på Vinderup Realskole. 

9. Eventuelt og tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer 

 

 

Mød op til  

forældrekredsmødet 

og få indflydelse på 

dit barns skole! 
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