
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 

 28. april 2020 
                                                   

    VILDBJERG SKOLE 
 
Afbud: NA, Esben, Charlotte 

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 28.4. 2020 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

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

SB-formanden: 

• Intet til referat 
Elevrådet: 

• Det er en anderledes skoledag, der slet ikke ligner det, der var før 11/3. 

• Det er godt at være tilbage. 
Pædagogisk Forum: 

• Alle elever i overbygningen er nu tilbage. 

• Eleverne er blevet gode til at forstå, at der skal vaskes hænder og sprittes af. 

• Vedr. 9. årgang er der travlt med at lave en god afslutning på folkeskolen. 

• I indskolingen og på mellemtrinnet er eleverne kommet tilbage i egne lokaler. 
Kontoret: 

• Alle er nu tilbage igen på skolen. 

• To nyansatte: Maj og Maria, starter 1. august. 

• Oversigt over klasselærer, matematiklærer, dansklærer og kontaktpædagoger er 
sendt ud. 

• Skemalægning er i gang lige nu. 

• Førskolebørnene starter på tirsdag, og vi er klar. 

• Forberedelse generelt af kommende skoleår. 

• Besøg af skolechefen, som var meget begejstret over Vildbjerg Skole. 

• Indkøb af nye skærme til alle lokaler, da de nuværende ikke længere kan service-
res og generelt er slidte. 

Skolernes Samråd: 

• Intet til referat 
Skole og Forældre: 

• Planlægning af skolebestyrelsesvalget 
ØK: 

• Nye 3-årige aftaler vedr. digitale læremidler. 

4.  
Status på genåbningen fase 2  
Orientering  

RG orienterede om planlægningen og genåbningen for 6.-9. årgang. 
Det er dejligt, at vi alle er tilbage igen. 
Hverdagen er dog noget anderledes - både for elever og medarbejdere. 
Særligt 9. årgang har travlt med at få det sidste med, da der snart skal gives stand-
punktskarakterer. 
Der kommer af og til nye anbefalinger fra myndighederne, men Herning Kommune har 
besluttet at følge et forsigtighedsprincip, som vi skal arbejde ud fra. 
Skolebestyrelsen er meget tilfreds med ledelsens planlægning af genåbningen og med-
arbejdernes håndtering heraf. 

5.  
Valg til Skolebestyrelsen  
Beslutning 

Der er virtuelt valgmøde onsdag den 3. juni kl. 16.30. 
RG leder valgmødet.  
I forhold til konstitueringen af en ny bestyrelse, der skal tiltræde 1. august, afholder vi 
et kort bestyrelsesmøde den 17. juni, hvor der siges goddag til nye bestyrelsesmed-
lemmer og farvel til ”de gamle”. 

6.  
Årsplan  
Evaluering og tilretning  

Årsplanen blev godkendt. 



 

 

 

7.  Evt.  

• Biltrafikken er blevet noget mere intens, efter 6.-9. årgang er kommet tilbage. De 
øvrige elever i 0.-5. er blevet rigtig gode til at cykle. 

• Vi er i gang med at planlægge, hvordan vi kan få skolepatruljen tilbage og i funk-
tion igen. 

• Der arbejdes desuden på, om overbygningens morgenløb skal startes op igen. 

8.  Input til nyt fra Bestyrelsen 
Deadline ca. den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
Maj - Charlotte: Genåbning fase 2, forsamlingsforbuddet er ikke ophævet. 
Juni - Jens Christian 

9.  
Punkter til næste møde 17.6.2020 
 
Punkter til første møde efter ferien 

Farvel og goddag til de forældrevalgte og til eleverne 
 
Ansvaret tilbage til eleverne  


