
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
13. august 2020 

på TEAMS 

         VILDBJERG SKOLE      
 

   Afbud: Elevrådet, Esben, Gitte, Juliane  
 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 17. juni 2020 

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: 
En god skoleopstart på trods af restriktioner 
 
Elevrådet: 
Er endnu ikke valgt 
 
Pædagogisk Forum: 
- Prøver at finde gode løsninger ift. COVID-19-restriktionerne 
- Skoledagen kører nu efter skoleskemaet 
- Nye elektroniske tavler i alle klasser til stor glæde for alle 
- Pauserne er udfordrende, fordi klasserne ikke må blandes. 
 
Kontoret: 
- Skolegang med Corona i baghovedet, men på trods af det er der god gejst 
og gå-på-mod. 
- Besøg af skoleforvaltningens chefer i dag med rundvisning og fællesmøde 
med ledelsen i Børnehuset Himmelblå. 
- Lejrskoler med overnatning er minimeret kraftigt og introture for 7.årgang 
bliver til introsamvær uden overnatning. 
- Bornholmerturen er udsat til maj 2021. 
- Stort set ingen forældre på skolen, og vi er glade for, at de har taget vores 
opfordring til efterretning, så vi kan beskytte både børn og voksne. 
- To nye lærerkolleger er startet på skolen. 
- Ny lokalaftale for lærerne i Herning Kommune. 
- Ny rammeaftale mellem DLF og KL - sendes snart til afstemning. 
 
Skolernes Samråd: 
- Møderne starter først senere på året, nemlig den 3. september 2020. 
 
Skole og Forældre: 
Intet til referat 
 
ØK: 
Næste møde afholdes mandag 21/9 kl. 14.45-16.15.  
Kim deltager fra Skolebestyrelsen. 

 

4.  
Møde for trivselsrådet 
Drøftelse 

Der er fyraftensmøde for trivselsrådene den 8. september 2020 kl. 17-18 i 
personalerummet. 
Tema:  
Trivselsrådenes rolle samt ”Det gode skole/hjem-samarbejde” set ud fra 
Herning Kommunes fællesskabsstrategi. 

5.  
Principper  
Status på vores principper. 
Hvilke principper mangler vi?  

IØ fremlagde status. 
Forslag til nye principper behandles på kommende bestyrelsesmøder. 
Fast punkt på dagsordenen er ”Aftenens princip”. 



 

 

 

6.  
Forældremøder  
Kim og JCN skal deltage 

Pga. Coronasituationen er fællesdelen på Skoletorvet aflyst. 
Derfor udgår Skolebestyrelsens punkt fra forældremøderne i år. 

7.  
Input til nyt fra Bestyrelsen 
 

Deadline den 5. i hver måned. Sendes til Inger. 
August - Jens Christian: Skolestart, fyraftensmødet 8/9 kl. 17 
September - Jacob 
Oktober – Gitte 
November - Kim 
December - Juliane 
Januar - Charlotte 
Februar - Esben 
Marts - Jacob 
April - Kim 
Maj - Charlotte 
Juni -  Jens Christian 

8.  Punkter til næste møde 

- Underskrivelse af dokument om tavshedspligt 

- Aftenens princip 
- Temadrøftelse: Ansvaret tilbage til eleverne v/Jens Christian og Char-

lotte 

9.  Evt. 

- Der er bestilt nye T-shirts til de forældrevalgte.  
- Tour de Bestyrelse er aflyst i år pga. Corona. 
- Vær opmærksom på, at alle arrangementer, møder og retningslinjer kan 
ændres fra dag til dag, så hold godt øje med opslag i AULA. 


