SKOLEBESTYRELSEN
9. maj 2019

VILDBJERG SKOLE
Afbud: Jonas, Eva, Susanne, Esben

Pkt. Dagsorden

Referat

af referat fra mødet
1. Godkendelse
d. 9. april 2019.

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Siden sidst

3.

a. SB-formanden.
b. Elevrådet
c. Pædagogisk Forum
d. Kontoret
e. Skolernes samråd.
f. Skole og Forældre
g. ØK

Formanden:
Ansættelsessamtaler: En god proces
Elevrådet:
Elevrådet er ved at runde af og er ved at planlægge et afslutningsarrangement
Pædagogisk Forum:
Herning Model Skole workshop om relationer
Kontoret: Se neden for referatet
Skolernes Samråd:
Tema 1: Aftalen om folkeskolen
Tema 2: AULA
Samrådets time: Parkering og aflevering af børn på skolerne
Skole og Forældre:
Nyt blad med tema om specialbørn
Folketingsvalget og folkeskolen på dagsordenen
EPA-konference (den europæiske forældreorganisation)
ØK: Intet til referat

4. AULA

Proces omkring kommunikation

5. P-pladsen

Ved Skolernes Samråd kom det frem, at flere skoler har de samme udfordringer, som vi har på Vildbjerg Skole ift. parkering og aflevering af børn.
Der var mange løsningsforslag fra de øvrige skoler, fx at bestyrelser er synlige på p-pladsen fra skoleårets start for at lære forældrene om mere hensigtsmæssig aflevering af børn.
Forslag om forskellige belønninger til de bilister, der opfører sig korrekt.
Fordybelsesholdet Entreprenørskab får til opgave at lave en idegenerering.
Ledelsen tager ønsker om Kiss and Ride på P-pladsen med til OPP-møde.
Ledelsen går i dialog med busselskabet om parkering længere fremme –
evt. en opstregning?
Ønske om P-plads til scootere. Tages med til OPP.

6. Evaluering og tilretning af årsplan

Der udsendes ny årsplan næste gang.

7.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger.
Maj - Esben
Juni - Jens Christian

8. Punkter til næste møder

-

-

9. Evt.

Princip om inklusion
Mødedatoer 2019-20
Trafik- og parkeringsindsats

Intet til referat

Kort nyt fra kontoret
-

Ansættelserne er på plads. Vi har ansat tre dygtige lærere.

-

Klassedannelse i kommende 0. årgang er sendt ud til forældrene.

-

Klassedannelse i kommende 7. årgang sendes ud til forældrene ifm. Bededagsferien.

-

Oversigt over dansk- og matematiklærere for kommende år sendes ud ifm. Bededagsferien.

-

2. årgang øver sig i at være en del af mellemtrin og SFO2 – de nyder det.

-

Vi arbejder på at blive klar til at gå i gang med AULA 1. august 2019.

