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   Afbud: Mille 

Pkt. Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 29.10. 2021 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Punkt med ønsker fra elevrådet blev tilføjet - punkt 6 

3.  
Velkommen til Xenia  
Præsentation og velkomst  

Nyansat pædagogisk leder, Xenia R. Jacobsen, blev budt velkommen og præsente-
rede sig selv. 

4.  Siden sidst – ganske kort 

Formanden:  
Bød velkommen til Helle Hillebrandt Møller, der er indkaldt som suppleant. 
Elevrådet: 
Skolefest: Det var en rigtig god fest.  
Stort ønske fra overbygningseleverne om mobiler i pauserne 
Pædagogisk Forum: 
Nye beredskabsplaner og en kommende brandøvelse 
Praktik for 9. årgang 
Brobygning for 9. årgang 
Terminsprøver for 8.-9. årgang 
Legepatrulje er startet 
Kontoret: 
Fokus på at lave et godt introprogram for den nystartede sekretær og pæd.leder 
Arbejdet med opgave- og ansvarsfordeling i administrationen 
Læringsdialog med centerchefen om status på Vildbjerg Skole 
Elevplaner på det fagfaglige plan er aflyst 
Elevplaner ang. elevens alsidige og personlige udvikling fortsætter 
Mere fokus på skole-hjem samtalerne 
Skolernes Samråd: 
Folkeskolernes frihedsgrader og ”Sammen om skolen”’s initiativer 
Gruppedrøftelser om det kommende skolebestyrelsesvalg. 
Skole og Forældre: 
Landsråd afholdt i Nyborg. 
ØK: 
Smeden er i gang med at lave udsugningen i metalsløjd. 

5.  
Evaluering af skolefesterne  
(indskoling og mellemtrin) 

Fra skolen: 
- Pga. corona-situationen var der ingen forældre med 
- Skolens voksne oplevede den bedste skolefest. 
- Tidsrummet fra kl. 17-19 var helt perfekt. 
- Indskolingsklyngen har evalueret, at det var en rigtig god model for en skolefest. 
- Børnene morede sig og havde det rigtig fint. 
 
Fra bestyrelsen: 
- Et savn blandt nogle børn, at der ikke var skolespil 
- To gode fester 
- Nogle savnede at være med som forælder. 
 
Kunne man lave arrangementer, hvor forældrene kan deltage, fx større fokus på klas-
searrangementer, åben skolegård med kaffe?  
Hvordan giver vi tid og plads til at styrke samværet mellem forældrene, hvis de ikke 
skal deltage i skolefesterne? 
Skal trivselsrådene klædes bedre på ift. at arrangere klassearrangementer? 
 

6.  Ønsker fra elevrådet (7.-9.) 

Forlade skolen i skoletiden for at handle nede i byen  
Fx hvis man har glemt sin madpakke, eller gå en tur i byen i pausen. 
Det blev drøftet og bestyrelsen og ledelsen bakker ikke op om, at eleverne skal kunne 
forlade skolen i pauserne, bl.a. fordi skolen har ansvaret for alle elever i hele skoleti-
den. 
 



 

 

 

 
En snackautomat 
Fx så man kunne købe noget at spise, fx müslibar, produkter fra ARLA 
Bestyrelsen har tidligere drøftet det. Det springende punkt er, hvem der skal stå for det, 
og hvilke produkter der skal i. 
Elevrådet og ledelsen arbejder videre med at få facts om snackautomaten. 

7.  Ansvaret tilbage til eleverne  

Tema: Fokus på spisning i skolen 

På pædagogisk udvalgs seneste møde drøftede vi spisesituationen på skolen. 
Nogle elever har ikke mad med og har måske heller ikke spist morgenmad. 
Spisesituationen blev drøftet, herunder hvad der sker i klassen, mens der skal spises. 
Situationen er forskellig fra årgang til årgang. 

8.  
Valg til Skolebestyrelsen  
– marts 2022 

Formand og skoleleder var til Samrådsmøde, hvor der blev givet inspiration til det kom-
mende skolebestyrelsesvalg. 
Hvordan får vi forældre til at stille op til valget og at deltage i valget? 
Hvordan kan vi sammen - bestyrelse og skole - lave en rigtig god skole? 
Næste gang er der 4 på valg, hvoraf 3 i skrivende stund ikke genopstiller. 
De forældrevalgte arbejder videre med forberedelserne. 

9.  
Fællesmøde med de øvrige  
bestyrelser (samarbejdsskoler)  

Drøftelse og tilbagemelding.  
Formanden fra en af samarbejdsskolerne har kontaktet formanden for bestyrelsen med 
et forslag om igen at mødes om et tema. 
Forslag: At formændene holder et formøde og aftaler form, indhold m.m. 
Formanden tager kontakt til samarbejdsskolernes formænd. 

10.  

Politisk høring: 
Forslag til supplement til allerede 
godkendt tildelingsmodel på skole-
området 

Drøftelse og evt. høringssvar 
Rikke fremlagde høringsmaterialet. 
De områder, der vedrører Vildbjerg Skole, er  
- Dansk som andetsprog 
- Special-SFO 
For skolen ser det fornuftigt ud. 
Bestyrelsen tager det til efterretning. 
Høringssvar indsendes. 

11.  
Trafik - herunder 
”Kys og Kør”-banen 

Hvordan går det?  
Drøftelse af udfordringen. 
Ledelsen skriver på egne og bestyrelsens vegne om skolens trafikpolitik. 
Næste gang drøfter vi øvrige indsatser. 
 

12.  Input til nyt fra Bestyrelsen 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
November: Gitte: juleklippedag, skolefester, trivselsarrangementer 
December: Juliane 
Januar: Esben 
Februar: Jacob 
Marts: Kim 
April: Juliane 
Maj: Gitte 
Juni: Jens Christian 
 

13.  Punkter til næste møder 

• Juleafslutning – årets sidste møde starter kl. 18 

• Snackautomat (elevrådet) 

• Trafik  

• Vildbjerg Skole om 10-15 år? Visioner og drømme 
 

14.  Evt.  

- Slik til klippedagen - skal præciseres. 
 

- Corona - kontrollerer skolen, om børnene er blevet testet?  
Nej, det må vi ikke. Det er et forældreansvar. 
 

- Corona - ved flere klassearrangementer er der serveret buffet.  
Det er trivselsrådenes ansvar, hvad der bliver arrangeret. 
Pt. er der ingen retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og restriktioner fra Folketin-
get, som skolen kan følge. 


