
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
Mandag den 14. juni 2021 

 
 

   Afbud: Rikke, Juliane, Kim, Eva, Camilla   

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 22/4 2021 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
 
Orientering  
 

Formanden:  
- Ansættelse af medarbejder til e-klasserne 
- Stor ros til alt personale, elever og forældre 
Elevrådet: 
- Der skal være møde 18/6 
- Simon og Camilla har været indbudt til Børne- og Familieudvalget som næstformand 
og formand for Herning Kommunes Fælleselevråd. 
Pædagogisk Forum: 
- Planlægning af de sidste 14 dage 
- Eksamenstid 
Kontoret: 
- Tre nyansatte årsvikarer 
- En nyansat læsevejleder 
- Kommende ansættelser 
Skolernes Samråd: 
- Blev afholdt over TEAMS: Hvordan vi bruger data? 
Skole og Forældre: 
Intet til referat 
ØK: 
Der er afsat penge til udsugning. 

4.  
Skolebestyrelsens møder  
Skoleåret 2021-22 

Sendes til bestyrelsesmedlemmerne inden sommerferien. 
Skolebestyrelsen er så vidt muligt repræsenteret ved alle forældremøderne. 

5.  
Corona: 
Status 

- Eleverne må igen mødes på tværs af klasser udenfor 
- Vi har fulgt retningslinjerne og anbefalingerne fra hhv. Sundhedsstyrelsen og fra Her-
ning Kommune. 
- Bestyrelsen er meget tilfreds med Vildbjerg Skoles røde tråd ift. retningslinjerne og 
anbefalingerne og bakke op om håndteringen. 
- Efter sommerferien skal 6. årgang til Bornholm, 7. og 8. årgang får lejrskole med to 
overnatninger og 9. årgang ca. med tre overnatninger. 
- Der tilbydes kviktest to gange om ugen, hvilket benyttes af rigtig mange 
- Håndvask og sprit er muligvis kommet for at blive, da mange andre sygdomme er mi-
nimeret. 

6.  Input til nyt fra Bestyrelsen 
Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
Juni inkl. årsberetning - Jens Christian 

7.  Punkter til næste møder 

- Forældremøderne 
- Hvad kan vi tage med fra coronatiden? 
- Skoleplanen og indsatser 2021-22 
- Valg til skolebestyrelsen i marts 2022 
- Kommunalvalg og evt. følgevirkninger 

8.  
Farvel til  
Camilla, Simon og Ketty 

Formanden sagde tusind tak for indsatsen til Camilla, Simon og Ketty, der nu stopper i 
Skolebestyrelsen. 

9.  Evt. Første skoledag 9. august 2021 


