
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
19. juni 2019 

 
         VILDBJERG SKOLE      
   Afbud: Daniel 

Pkt. Dagsorden Referat 

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

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

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

Formanden: 
- Situation i overbygningen har medført god dialog og god håndte-

ring heraf. 
- Formanden takkede de to repræsentanter fra elevrådet for deres 

gode indsats i dette skoleår. 
Elevrådet:  

- Der er arbejdet meget med trivsel både i overbygningen som 
klynge og i det enkelte klasserum, og det har iflg. elevrådet haft en 
mærkbar effekt. 

Pædagogisk Forum: 
- Næste års planlægning er i fuld gang i de enkelte klasseteam. 
- Herning Model Skole arbejdes der videre med i næste skoleår 
- I gang med at lære AULA at kende. 

Kontoret: 
- Fyraftensmøde den 24/6 for forældre i overbygningen. Der er 54 

tilmeldte forældre. Kommunens SSP-konsulent deltager, og skolen 
giver rum for drøftelser mellem forældrene. 

- Igangsætning af AULA er udskudt til uge 43. 
- Større legeplads: Ny multibane, renovation af borgen ved indsko-

lingen, tarzanbane/borg ved mellemtrinnet. Arbejdet går i gang i 
uge 32. 

Skolernes Samråd: 
- Intet til referat 

Skole og Forældre: 
- Samling i Nyborg, hvor et større arbejde omkring foreningens stra-

tegi blev sat i gang. I den forbindelse skal de forældrevalgte i Sko-
lebestyrelsen besvare et spørgeskema. 

- Juliane er valgt ind i en undergruppe for specialundervisning 
ØK: 

- Intet til referat 

4.  Mødedatoer skoleåret 2019-2020 
Se bilag 
I skoleåret 2019-20 deltager de forældrevalgte i alle forældremøder. 
Datoerne herfor blev fordelt. 

5.  
Fællesskabsstrategi - Herning 
Kommune 
Orientering  

Rikke orienterede om den kommende fællesskabsstrategi. 
Arbejdet med strategien skal være færdigt inden jul. 
Herefter kan skolebestyrelsen arbejde med et princip for inklusion. 

6.  
P-pladsen 
Nyt tiltag og indsats  

Rikke orienterede om en enkelt og fin løsning, som har været brug på en 
anden OPP-skole. 
Entreprenørskabsholdet har også arbejdet med ideer, hvilket blev fremlagt 
på bestyrelsesmødet. 
Eleverne fra holdet fremlægger deres ideer for OPP.  
Information til alle forældre er meget vigtig. 
Vi håber på at være klar med en ny løsning til det nye skoleår. 



 

 

 

7.  Årsplan  
Skolebestyrelsens årsplan for kommende skoleår er sendt ud til bestyrel-
sesmedlemmerne. 

8.  Input til nyt fra Bestyrelsen 
Deadline inden sidste skoledag. Sendes til Inger. 
Juni - Jens Christian: Parkering, opfordring til dialog i forældregruppen, ek-
saminer, AULA 

9.  Punkter til næste møde 
- Forældremøder og bestyrelsens oplæg hertil 
- Mødet i trivselsrådene den 18/9 

10.  Evt. 
- Fra kommende skoleår er der ikke længere undervisning i 8. lek-

tion på Vildbjerg Skole. Skemaer bliver udleveret i denne uge. 


