SKOLEBESTYRELSEN
9. april 2019

VILDBJERG SKOLE
Afbud: Juliane, Susanne, Daniel

Pkt. Dagsorden

Referat

af referat fra mødet
1. Godkendelse
d. 4.3. 2019

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Siden sidst

3.

4.

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

Timefordelingsplanen samt skoleårets
planlægning
Godkendelse og drøftelse

Praksisfaglighed/valgfag

5. Orientering og drøftelse

6.

AULA
Orientering

Planlægning af happening på P-

7. pladsen

Formanden:
Fantastisk Musikcafe med rekord tilslutning til aftenen.
Elevrådet:
Cykelskure og scootere
Pædagogisk Forum:
I gang med næste års planlægning
God stemning på skolen
Implementering af redskaber fra Herning Model Skole
Kontoret: Se neden for referatet.
Skolernes Samråd: Næste møde er den 24/4. Temaer er den nye tildelingsmodel og AULA.
Skole og Forældre: Intet til referat
ØK: Intet til referat
Ledelsen orienterede om forslaget til timefordelingsplanen.
Den nye aftale er endnu ikke vedtaget ved lov. Derfor er mange ting usikre,
herunder ringetider.
Planen blev drøftet.
Skolebestyrelsen godkendte timefordelingsplanen.
Skolens valgfagsudbud 2019-20 blev fremlagt.
Fristen for aflevering af ønskesedler er 10/4.
AULA bliver den nye kommunikationsplatform mellem skole og hjem fra 1.
august 2019.
Ledelsen orienterede om platformen. Principper om kommunikation m.m.
drøftes på næste møde.
Der er alt for mange farlige situationer på p-pladsen hver morgen og ved afhentningstidspunkter (særligt fredage) pga. uhensigtsmæssige parkeringer.
Skolebestyrelsen drøftede, hvordan man kunne lave en happening for at
passe på alle skolens børn, og hvordan p-pladsen lige foran skolen kunne
indrettes anderledes.
Fx info på ForældreIntra, Facebook, sedler på døren osv.
Ledelsen taler med OPP om muligheder den 3/6.

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger.

8. Input til nyt fra Bestyrelsen

April - Johanne Kristine: Musikcafe, årsberetningen, p-forhold, AULA og
Uni-login
Maj - Kim
Juni - Jens Christian
-

9. Punkter til næste møde

-

AULA
P-pladsen

Se også årshjulet.

10.Evt.

Intet til referat.

Kort nyt fra kontoret


Fantastisk musikcafe – flot opbakning



Vi er gået i gang med fagfordelingen



Der bliver slået 3-4 lærerstillinger op til besættelse pr. 1/8.



HHM og RG har været i Bulgarien i forbindelse med DICE-projektet – fantastisk workshop med
gode visuelle værktøjer, som vi allerede er gået i gang med at bruge i undervisningen.



I sidste uge besøg fra Spanien: To kvindelige lærere og en professor var på besøg for at se Vildbjerg
Skole.



Vi har tre elever med i den danske finale af Design for Change. Finalen foregår i morgen ved Skolemessen i Aarhus.

