
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 

1. marts 2021 

på TEAMS 

 

 
   Afbud: Rikke – Esben 

 

Pkt. 
 

 

Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 25/1 2021 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
Herunder også corona-situationen 
 
Orientering  
 

Formanden:  

- Intet til referat 
Elevrådet: 
- 9.ac har fysisk skole i denne uge, og 9.b har fysisk skole i næste uge, mens 
de andre sidder hjemme. 
- Det har været nødvendigt at aflyse kommende elevrådsmøde. 
Pædagogisk Forum: 
- God stemning på skolen, dejligt at have mange timer i én klasse 

- Der arbejdes meget med både det faglige og det sociale, og særligt i de 
”store fag”, fx dansk og matematik. 
- Der er i undervisningen tid til at fordybe sig i mange ting, som kommer alle 
fag til gavn, fx øvelse i samarbejde. 
- Der er mange elever, der faktisk trives med fjernundervisningen 
- Elever, der har brug for det (fagligt/socialt) kan komme ind på skolen om 
formiddagen – der er en lærer til rådighed. 

Kontoret: 
• God hjælp fra sekretær og it-superbruger til ledelsen 

• En god afslutning for Niels Kristian den 29/1 

• Niels Kristian er konsulent ift. skoleårets planlægning 
• Testning – af medarbejdere og 9. årgang (frivilligt) 

• Diverse indberetninger om nødpasning m.m. 

• Trivselsgrupper 5.-8. årgang 

• Skoleåret 2021-22 og planlægning heraf 
• Bornholmertur i år aflyses 

• Sommerens eksaminer for 9. årgang 
• To 25-års jubilæer blandt medarbejderne 

• En hilsen fra Rikke Grann 
Skolernes Samråd: 

Intet til referat 
Skole og Forældre: 
Fokus på genåbning og på mistrivsel 
ØK: Møde 9/3 

4.  
Princip:   
Vikardækning ifm. fravær blandt 
undervisere 

Se bilag 
Godkendt 

5.  
Princip: 
Anvendelse af resurser til støtteun-
dervisning 

Se bilag 
Godkendt 

6.  
Snus og tobak 
 
Drøftelse 

En generel drøftelse af temaet. 
Der er sendt en revideret rygepolit ik ud til forældre og elever i overbygningen.  
Besøg af misbrugskonsulent i overbygningen prioriteres fortsat. 



 

 

 

7.  
Input til nyt fra Bestyrelsen 
 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
Marts – Jacob: Trivselsgrupper, 9. årgangs eksamen, den regionale genåbning, tjek for 
lus 
April - Kim 
Maj - Charlotte 
Juni -  Jens Christian 

8.  Punkter til kommende møder 

- Ordblindeindsatsen 
- Timefordelingsplanen 

- Årsberetning 
- Coronaevaluering 

9.  Evt. Ros til medarbejdere og ledelse på Vildbjerg Skole fra bestyrelsen. 


