
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
 26. februar 2020 

          
 

   Afbud: Johanne Kristine, Eva, Susanne, Juliane 

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 12. december 2019 

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: 
- Orientering om henvendelse 
Elevrådet: 
- Månedlige møder 
- Tema: Overgangen fra 6. til 7. klasse 
- Boldpakke pr. klasse 
- Møde med mellemrådet 23/3 
- Fælles elevråd i Herning og tur til Kbh. 
- Årsmøde for formand og næstformand i slutningen af marts 
Pædagogisk Forum: 
- Fastelavnsfest for hele skolen 6/3 (Trivselsdagen)  
- Planlægning af klyngeuge 17 
- 8. årgang i frivillig praktik i uge 17 
- Løbeklub med morgenmad i overbygningen to gange om ugen: 30 tilmeldte 
Kontoret: 
- Lions Klub Lyngtotterne: Donation på kr. 13.000 til kommende 7. klasse 
- De nationale tests og nye retningslinjer 
- Fraværsregistrering: nye regler fra 2/3 2020 
- Skoleårets planlægning 2020-21 
- Rikke Grann er SFO-leder i en måned ifm. sygemelding 
Skolernes Samråd: 
Intet til referat 
Skole og Forældre: 
- Som forælder kan man nu melde sig ind og støtte foreningen. 
ØK: 
- ØK-møde udsat til 31/3 pga. udvælgelse af digitale læremidler. 

4.  
 
Regnskab / årets resultat 2019 
Orientering 

Der er et pænt overskud i 2019. Årsagen er, at vi sparer op til nye tavler i alle klasser, 
hvilket er en stor udgift. Vi håber, at vi kan få pengene frigivet i 2020 til dette indkøb. 

5.  
Budget 2020 
Godkendelse 

Budgettet for 2020 blev gennemgået. 
Budgettet blev godkendt. 

6.  
Ansøgning om kortere skoledag 
skoleåret 20/21 
Beslutning  

Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi ønsker kortere skoledag (som i år) i kommende 
skoleår 2020-21. 
Bestyrelsen godkendte, at ledelsen sender en ansøgning. 

7.  
Kvalitetsrapport 
Orientering og input 

Kvalitetsrapporten blev godkendt. 
Ledelsen sender rapporten ind til Herning Kommune. 
Senere vil denne og den kommunale rapport være at finde på skolens hjemmeside. 

8.  
Princip for erhvervspraktik 
Godkendelse 

Princippet blev godkendt og sættes på skolens hjemmeside. 

9.  
Valg til Skolebestyrelsen og 2-årig 
periode  

Forvaltningen har undersøgt ordlyden vedr. beslutningen fra det politiske udvalg, og 
hvilken hjemmel vi har vedr. beslutningen:  

”Det er muligt for skolen at beslutte, at x-antal forældrerepræsentanter har valgperiode 
på 2 år, og y-antal forældrerepræsentanter har valgperiode på 4 år.” 
Ovenstående blev drøftet. 
Skolebestyrelsen besluttede, at valgperioden på Vildbjerg Skole er på 4 år. 



 

 

 

10.  
Ansvaret tilbage til eleverne 
Drøftelse 

Emnet blev drøftet. 
Hvad kan man forvente af medansvar fra eleverne på de forskellige årgange? 
Elevrådsrepræsentanterne tager emnet ”ansvar tilbage til eleverne” med til en fælles-
samling i overbygningen med henblik på drøftelser i klasserne, om rollemodeller, med-
ansvar og selvansvar. 
Hvordan får vi drøftelsen i gang blandt forældrene? 
Temaet nævnes i årsberetningen. 
Punktet sættes på næste gang. 

11.  Input til årsberetning 4/3 2020 

Formanden holder en årsberetning for 2019 til årsmødet den 4. marts 2020 kl. 18.30. 
Temaer kunne være: 
- Valgmøde den 16/3 
- Kys&Kør-bane og forarbejdet hertil 
- Elevrådets indsats 
- Aula 
- Herning Model Skole og kompetenceløft 
- Den nye legeplads 
- Gaven fra Vildbjerg Skoles Venner 

12.  Evt.  Intet til referat 

13.  
Input til nyt fra Bestyrelsen 
 

Deadline ca. den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
Februar - Esben: Årsberetning, cyklister, vinterferie 
Marts - Jacob 
April - Kim 
Maj - Charlotte 
Juni -  Jens Christian 

14.  Punkter til næste møde 

- Timefordelingsplanen 2020-21 
- Evaluering af årsmøde og foredrag 
- Ansvaret tilbage til eleverne 
- Aftenens princip 


