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VILDBJERG SKOLE
Afbud: Rikke

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 18.september 2019

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Formanden:
- Musikinstrumentet (gave fra Vildbjerg Skoles Venner) er sat op og bruges rigtig meget
af store og små.
- Kys og kør-banen er i gang, og der har været hjælpere på hver morgen i denne uge.
Hvis vi får banen til at fungere, flyttes handicappladsen til en anden position.
Elevrådet:
- Den 31/10 har de ældste klasser skolefest. Der er masser af aktiviteter i vente.
- OPP-bonuspenge bruges til en boldpakke og spil til hver klasse i overbygningen.
- Ønske om en vandautomat i klyngen.
Pædagogisk Forum:
- Klyngeugerne i uge 41, hvor fx overbygningen lavede musical
- Herning Model Skole-workshop om klasseledelse
- Arbejdspladsvurdering (APV) blandt medarbejderne
Kontoret:
- Rikke er i Portugal med Erasmus+ Dice-projektet
- Skoleindskrivning for kommende 0. klasse i uge 44-45
Skolernes Samråd:
Intet til referat
Skole og Forældre:
- AULA
- Planlægning af Landsmødet
- Juliane genopstiller ikke til bestyrelsen i Skole og Forældre
ØK:
- Gode møder med velforberedte lærere
- Bøger og materialer til matematik i fokus
- De digitale platforme versus de analoge bøger
Aula er gået i luften.
Stor ros til medarbejderne, fordi de er gået til opgaven positivt og konstruktivt.
Der har været hjælp til forældrene 4 eftermiddage på Skoletorvet.
Lektiebogen driller lidt og det nye system omkring vikarbeskeder er noget anderledes.
SFO’s komme-gå modul for forældre kommer ca. 8/11 i AULA.
Referater fra skolebestyrelsesmøderne lægges i fælles filer, som alle forældre kan
tilgå.
Nyt fra skolebestyrelsen sendes fortsat til Inger, som lægger det på Overblikket.
Skolebestyrelsens side bruges til deling af information, dagsordener, bilag og lignende.
Punktet sættes på dagsordenen de næste møder.

3.

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

4.

AULA
Orientering

5.

Princip for SFO

Forslaget blev gennemgået og godkendt.

6.

Valg til skolebestyrelsen
Kort drøftelse

På valg er:
Juliane
Johanne Kristine
Jens Christian

7. Tour de Bestyrelse 2019

28/10 kl. 18.00 på Rådhuset, Indgang A

Deadline ca. den 20. i hver måned. Sendes til Inger.

8.

9.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Punkter til næste møde

10.Evt.

November - Kim (skolefester, AULA, Kys og Kør-banen, juleklippedag/Åben Hus 29/11)
December - Juliane
Januar - Charlotte
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Johanne Kristine
Maj - Kim
Juni - Jens Christian

AULA
Gennemgang af trivselsmålingen
Foråret: Princip for erhvervspraktik for 8. og 9. årgang
Januarmødet: Valg til Skolebestyrelsen
Næste møde er den 12. december kl. 18.00, hvor vi også spiser sammen.

