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Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 13.8. 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: 
Elevrådet:  
Formanden bød velkommen til formand og næstformand i elevrådet. 
Eleverne fortalte efterfølgende om: 

- at klasserne var kommet godt i gang  
- 3 fokusområder: FNs Verdensråd, trafikpolitik og trivsel 
- hvordan man sidder i elevrådet 
- ønske fra 7. årg: en skriftlig guide til, hvordan det er at gå på Vild-

bjerg Skole 
Pædagogisk Forum: 
Vi arbejder på at planlægge en god klyngeuge, under hensyn til de Corona-
restriktioner der er. Det bliver en god uge, men den bliver klassevis.  
Kontoret: 
- Orientering om ”Røgfri skole” - politik udarbejdet i MED efter kommunale 

retningslinjer 
- Ansat ordblindelærer pr. 1/10 - kommunalt tiltag 
- Ansat ny overbygningslærer pr. 1/10  
Skolernes Samråd:  
To gange om året mødes formænd og næstformand fra skolebestyrelser og 
daginstitutioner, hvor der drøftes forskellige temaer. 
I august var det Herning Kommunes budget samt en rundvisning på Lind-
bjergskolen. 
Skole og Forældre: 
Temaet lige nu er Corona, restriktioner osv. 
ØK: 
Kim deltog i går for første gang i ØK-mødet på skolen. Her drøftedes forbru-
get af undervisningsmidler, og i mødet deltog også fagudvalgsformænd og 
ledelsen.  

4.  
Møde for trivselsrådet 
Evaluering  

Der var i starten af september møde for de nye trivselsråd. Der var et rigtig 
flot fremmøde, hvilket var meget positivt. 
På mødet blev det gennemgået, hvilke arbejdsopgaver man har som trivsels-
råd, og hvilke arrangementer der kan afholdes i en coronatid. 
Skolebestyrelsens guideline for klassekasserne blev gennemgået. 
Bestyrelsen var tilfreds med mødet, og at skolen åbnede for, at forskellige 
steder kunne bruges. 
Det er fortsat relevant at afholde dette årlige møde. 

5.  
Aftenens princip  
Udkast fra IØ vi drøfter – løbende   

Oversigt over principper blev gennemgået. 
Princippet om undervisningspligt og opfyldelse heraf blev drøftet og god-
kendt. 

6.  
Budgetopfølgning  
Orientering  

Niels Kristian orienterede. 
Der har netop været budgetopfølgning, og det ser meget fornuftigt ud. 
Fagudvalgene er rigtig gode til at overholdes deres budgetter. 
Måden at afholde madkundskab på blev drøftet. 
Vi er stadig i en coronatid, og derfor kan det blive nødvendigt igen at betale 
for mere rengøring.  



 

 

 

7.  
Meebook 
Forventningsafstemning af brugen  
Drøftelse  

Drøftelse af, hvad skolen bruger Meebook til.  
Forældrene har adgang via AULA. 

8.  
Ansvaret tilbage til eleverne  
Drøftelse  

Herning Kommunes Fællesskabsstrategi har et fokus omkring Barnets 
Stemme - i forhold til dette fokus passer det fint at inddrage temaet omkring 
ansvaret tilbage til eleverne.  
På senere møder vender vi løbende tilbage til temaet. 

9.  
Corona  
Drøftelse  

Rikke orienterede. 
Vildbjerg Skole har hele tiden kørt et forsigtighedsprincip, og vi har derfor 
været på forkant med retningslinjerne. 
Praktik i 9. klasse? Det kan være svært at komme i praktik pga. corona. Der 
kan være virksomheder der ikke kan tage imod praktikanter i denne tid. 
 

10.  
Input til nyt fra Bestyrelsen 
 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
September - Jacob: brugen af Meebook og coronasituationen 
Oktober – Gitte 
November - Kim 
December - Juliane 
Januar - Charlotte 
Februar - Esben 
Marts - Jacob 
April - Kim 
Maj - Charlotte 
Juni -  Jens Christian 

11.  Punkter til næste møde 

Princip: Underretning om elevens udbytte af undervisningen 
Princip: Udbud af valgfag 
Fællesskabsstrategien og ansvaret tilbage til eleverne 
Gæst: Henrik Jensen 

12.  Evt. Intet til referat.  


