
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 

10. august 2022 
 

 

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 8/6 2022 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
 
Orientering  
 

 
Formanden:  
- Bød velkommen til den nye skolebestyrelse. 
Elevrådet:  
- Elevrådet vælges først i slutningen af august. 
Medarbejderne: 
- En fantastisk god start og godt humør 
- Uge 31 var møde- og forberedelsesuge, med bl.a. oplæg om læsning og vigtighe-

den af læsning i alle fag (skolens indsatsområde i år). 
- Alle medarbejdere har deltaget i førstehjælpskursus i uge 26. 
Kontoret:  
- Fokus har været på nedlukning af det gamle skoleår og opstart på det nye 
- Ansættelse af tre nye medarbejdere 
Skolernes Samråd:  
- Formanden orienterede om, hvad samrådet er.  

Her deltager formand og næstformand. 
Skole og Forældre: 
- En god organisation, hvor man kan søge vejledning og hjælp. 
- Udgiver bladet ”Skolebørn”. 
ØK: 

- Om fagudvalgenes økonomi til undervisningsmidler 
- Møde 12. september kl. 14.45-15.30. 

 

4.  

Forventninger til arbejdet i Skole-
bestyrelsen  
Særlige mærkesager man brænder 
for?  
Drøftelse  

Bestyrelsesmedlemmernes forventninger og mærkesager blev drøftet. 

5.  
Hvad er arbejdet i SB for en stør-
relse?  
Orientering og drøftelse  

Rikke fortalte om arbejdet i Vildbjerg Skoles skolebestyrelse. 
Skolestyrelsesvedtægten fra Herning Kommune blev udleveret. 

6.  
Det formelle omkring SB 
Forretningsorden  
Tavshedspligt  

Gennemgang og underskrivning af forretningsordenen. 
Orientering om tavshedspligt. 

7.  
Skolebestyrelsens Årshjul 
Gennemgang  

Årshjulet blev udleveret og gennemgået. 

8.  Forældremøder 22/23 

Skolebestyrelsens repræsenteres ved 0. og ved 7. årgang ved hhv. Jens Christian og 
Juliane. 
Jens Christian har udarbejdet power point. 



 

 

 

9.  Input til nyt fra Bestyrelsen 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
Rækkefølge: 
August: Jens Christian: forældremøder, ny bestyrelse, tre nye lærere og en ny pæda-
gog, Bornholmertur for 6. årgang samt 7. årgangs og 9. årgangs lejrskole. 
September: Juliane 
Oktober: Gitte 
November: Maria 
December: Steen 
Januar: Jan 
Februar: Line 
Marts: Juliane 
April: Gitte 
Maj: Maria 
Juni: Jens Christian 

10.  Punkter til næste møder 

- Revision af principperne: Lejrskole og elevplan 
- Tema til internatet i januar 2023 
- Invitation af et byrådsmedlem fra Børne- og Familieudvalget eller en lokal politiker 
- Trivselsområdet på Vildbjerg Skole 

11.  Evt.  
- Snackautomaten afventer elevrådets tiltrædelse. 
- Skolebussernes serviceniveau 


