SKOLEBESTYRELSEN
19. oktober 2020
Online-møde

VILDBJERG SKOLE
Afbud: Esben

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 22.9. 2020

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

4.

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

Vedr. forsøg med skriftlig prøve i
Naturfag
Gæst: Henrik Jensen

Formanden:
Intet til referat
Elevrådet:
- Temaer på elevrådsmødet: Bonuspenge, røgfri skoletid, de gode frikvarterer
- Formand og næstformand har deltaget i Herning Kommunes fælles elevråd.
Her blev de valgt som hhv. formand og næstformand for det fælles elevråd.
- Samarbejde med Danske Skoleelever
- Drøftelse vedr. trivsel og coronatiden
Pædagogisk Forum:
- Klyngeuger om FNs Verdensmål, gik fint trods coronabegrænsningerne
- Kommende terminsprøver i 8. og 9. i uge 44
Kontoret:
- Indskrivning til kommende 0. årgang 26/10-8/11
- MUS-samtaler indledt
- Vi er fuldtallige i medarbejderflokken, nu hvor Mette og Linda er begyndt.
Skolernes Samråd:
Intet til referat
Skole og Forældre:
Der er virtuel generalforsamling 21. november med valg til hovedbestyrelsen
og valg af formand.
ØK:
Intet til referat
Vildbjerg Skole har fået mulighed for at deltage i et forsøg med en samlet
skriftlig prøve i biologi, geografi og fysik/kemi.
For at kunne deltage i forsøget skal skolebestyrelsen godkende dette.
Hvis bestyrelsen siger ja, forpligter vi os på at deltage i forsøget i to år.
Lærerne omkring 9. årgang har sagt ja til at deltage i det første pilotforsøg,
som er en forløber for selve forsøget.
Lærerne skal nu prøve det af med en eksempelprøve og skal efterfølgende
beslutte, om de ønsker at fortsætte med forsøget.
Det er vigtigt, at eleverne lærer den anderledes eksamensform at kende.
Skolebestyrelsen forhåndsgodkender deltagelse i forsøget, hvis lærerne ønsker det.

Aftenens princip

5.

-

Underretning om elevens udbytte af undervisningen:
Princippet blev drøftet og godkendt.
Bestyrelsen ønsker fokus på forældres brug af Meebook, hvor elevplanerne er at finde.
Ledelsen undersøger, hvordan Meebook på smartphone virker.

-

Udbud af valgfag:
Princippet blev drøftet og godkendt.

Princip: Underretning om elevens udbytte af undervisningen
Princip: Udbud af valgfag
Drøftelse og beslutning

Rikke orienterede.

6.

Ny styrelsesvedtægt
Høring

Skolebestyrelsen tager den nye styrelsesvedtægt til efterretning.
Skolebestyrelsen sender mail til forvaltningen.

7.

Corona

Vi fortsætter ud fra forsigtighedsprincippet.
Fortsat opmærksomhed på retningslinjer med håndvask og afstand.
Medarbejdermøder med mange deltagere er aflyst, og vi opfordrer til, at øvrige møder holdes over TEAMS.
Der er mange store dilemmaer i denne tid.
Som skole skal vi holde os til Undervisningsministeriets anbefalinger og anbefaler, at alle følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger.

8.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Oktober – Gitte: Om coronadilemmaerne og myndighedernes retningslinjer,
revision af principper, forsøg med nye prøver, formand/næstformand i det
fælles elevråd, terminsprøver i 8.-9. klasse
November - Kim
December - Juliane
Januar - Charlotte
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Kim
Maj - Charlotte
Juni - Jens Christian
Princip:
Vikardækning ifm. fravær blandt undervisere
Anvendelse af resurser til støtteundervisning
Pixi til forældre vedr. Meebook

9.

Punkter til næste møde

Trafikpolitik
Skolebestyrelsens internat til januar - tema kunne være ”Ansvaret tilbage til
eleverne”
Juleafslutning

10.Evt.

Intet til referat

