
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
29. september 2022 

 
 

   Afbud: Rikke, Mona, Mette, Juliane, Jan 

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 15. august 2022 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
 
Orientering  
 

Formanden:  
- Forældremøder i 0. og 7. årgang, hvor bestyrelsen deltog 
- Fælles trivselsrådsmøde 
- Tværgående aulagruppe for forældrerepræsentanterne: ”Forældrebestyrelser (Folke-
skoler i Herning). 
- Tour de Bestyrelse 1/11 kl. 19-21 (man skal selv melde sig til) 
 
Elevrådet: - Velkommen til Oskar og Mads. 
- Snackautomat: der er nedsat en arbejdsgruppe 
- Skolefest for overbygningen 
- OPP-skole og bonus 
- El og varme og besparelser 
 
Medarbejderne:  
Ikke til stede. 
 
Kontoret: 
- Revisitationer i styrkeklasserne 
- Teamudviklingssamtaler 
- Varmetermostaten står nu på 19 grader 
- Klyngeuge 41: Verdensmål 
- Temadag 2: Naturfag 25/10 
 
Skolernes Samråd: 
- Samrådsmøde har været afholdt. Temaet var budget. 
 
Skole og Forældre: 
De nyvalgte skal meldes til. 
 
ØK: 
Møde om fagkonti og undervisningsmidler. 
Stigende priser, hvilket presser de enkelte fagkonti. 
Drøftelser om digitale læremidler, da licenserne udløber inden længe. 
Orientering om ekstra regning på el-forbruget. 

 

4.  

Trivsel på Vildbjerg Skole 
- Info om AKT-funktionen 

 
Orientering og drøftelse 

Xenia orienterede om trivselsindsatsen på Vildbjerg Skole. 
Skolebestyrelsen anerkendte den fine indsats. 

5.  

Høringssvar: Sammen om sko-
len 
Bilag udsendes inden mødet 
 
Orientering og drøftelse 

Inger fortalte om, hvad ”Sammen om skolen” er, og hvilke indsatsområder Herning 
Kommune har valgt at pege på. 
Høringssvar blev udarbejdet og sendes ind til Herning Kommune. 

6.  

Princip:  Underretning af foræl-
drene om elevens udbytte af un-
dervisningen 

- Herunder kort info om den 
nye meddelelsesbog 

Orientering og drøftelse 

Inger orienterede om den nye meddelelsesbog, der udsendes for første gang i foråret 
2023. Forinden sender ledelsen en mail ud til alle forældre om meddelelsesbogen. 
Princippet blev tilrettet, så den passer til den nye virkelighed. 
 



 

 

 

7.  

Internat januar 2023 
- Hvilket tema ønskes? 

Tænk gerne tanker inden mødet 
 
Drøftelse 

- Trivsel 
- Differentieret undervisning ”Alle børn skal blive så dygtige, som de kan”. 
- Praksisfaglighed 
- Fremtidens skole 

Temaet bliver Fremtidens skole, med ovenstående temaer som underpunkter. 

8.  Input til nyt fra Bestyrelsen 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
September: Gitte: ”Sammen om skolen”, forældremøder, introture og lejrskoler, ”Kys- 
og kør-banen” 
Oktober: Juliane 
November: Maria 
December: Steen 
Januar: Jan 
Februar: Line 
Marts: Juliane 
April: Gitte 
Maj: Maria 
Juni: Jens Christian 

9.  Punkter til kommende møder 

- Revision af principper: Lejrskole 
- Invitation af et byrådsmedlem fra Børne- og Familieudvalget eller en lokal po-

litiker 
- Evaluering af bevægelsesprofilen og ATK 
- Hvordan værner vi om vores værdier? 

10.  Evt.  

- Hvordan går det med ”Kys og kør”-banen? Bl.a. taxabusserne og forældre, 
der holder langs de gule striber. 

- PC’er til 4. klasse og tunge tasker. Det er pga. risiko for tyveri ikke muligt at 
have dem til at stå på skolen. Til gengæld må man gerne lade bøger stå, 
som man ikke skal bruge hjemme. 


