
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
Onsdag den 18. september 2019 

. 

         VILDBJERG SKOLE      
 
   Afbud: Juliane 

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 19.august 2019 

Formanden bød velkommen til formand Freja og næstformand Camilla fra elevrådet. 
Referatet fra sidst blev godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
a. SB-formanden. 
b. Elevrådet 
c. Pædagogisk Forum 
d. Kontoret 
e. Skolernes samråd. 
f. Skole og Forældre 
g. ØK 

Formanden: 
Intet til referat 
Elevrådet: 
- Konstituering  
- Fokus på skolefesten, der afholdes 31/10, med halloweentema 
- Fokus på, hvad elevrådet ønsker at arbejde med i dette skoleår 
Pædagogisk Forum: 
- Forældremøder afholdt 
- Skole-hjem samtaler starter snart 
- Uge 41 er klyngeuge, og planlægning heraf er i gang 
Kontoret: 
- Fine introture og lejrskoler i 6., 7. og 9. klasse samt i 5.e og 9.e 
- Gode forældremøder med rigtig god opbakning 
- Fokus på nedbringelse af elevfravær pga. ny bekendtgørelse 
Skolernes Samråd: 
Tema: Budget 2020 + Sundhed 
Skole og Forældre: 
Intet til referat 
ØK: 
Møde den 24/9 

4.  
Økonomirapport og budgetopfølg-
ning 
Orientering 

RG orienterede om den politiske budgetopfølgning. 

5.  
Budget – høringssvar samt infor-
mation fra samrådsmødet 

Formanden og næstformanden orienterede fra samrådsmødet. 
Ledelsen supplerede. 
I høringssvaret fra Vildbjerg Skoles bestyrelse var der fokus på målspor, nye tiltag og 
resurser. 

6.   P-pladsen og p-forhold 

På mødet med OPP er der nu aftalt Kys&Kør-bane i tidsrummet kl. 6-8 langs de skrå 
parkeringspladser. Når vi er klar med skilte, laver skolebestyrelsen en happening. 
Forinden sendes informationsmateriale ud til alle forældre. 

7.  
Foredragsholder til martsmødet 
Forslag 

Marts 2020 afholdes en forælderaften med en foredragsholder, og hvor skolebestyrel-
sesformanden giver bestyrelsesberetningen. 
Ledelsen arbejder videre med forslagene. 

8.  
AULA 
Orientering 

IØ orienterede. 
Det åbnes for forældre fredag den 18. oktober, og der vil være mulighed for at få hjælp 
i uge 43. Info kommer ud inden efterårsferien. 

9.  
Princip for SFO 
Revision af princippet 
 

Bilag udsendt med dagsordenen. 
Princippet blev drøftet, og arbejdet fortsætter næste gang. 
 



 

 

 

10.  
Input til nyt fra Bestyrelsen 
 

Deadline ca. den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
September - Jacob: Ture ud af huset, forældremøder, p-pladsen, AULA 
Oktober - Johanne Kristine 
November - Kim 
December - Juliane 
Januar - Charlotte 
Februar - Esben 
Marts - Jacob 
April - Johanne Kristine 
Maj - Kim 
Juni -  Jens Christian 

11.  Punkter til næste møde 

Gennemgang af trivselsmålingen (november) 
Princip for erhvervspraktik for 8. og 9. årgang 
Valg til skolebestyrelsen 
Princip for SFO 

12.  Evt. 

- Tour de Bestyrelse - tilbagemelding til IØ senest 30/9. 
- RG har afbud til næste møde. 
- Ny legeplads er meget tæt på at være færdig. Herefter indvies den. 


