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Dato 2020 

Tid og sted Vestfjendsskolen kl 16.30 til 19.00 

Deltagere Claus Juel Nielsen 
Benny Mortensen 
Helle Haaning Brogaard 
Maria Højgaard Kristensen 
Søren Bjørndal 
Charlotte Fangel 
Rasmus Johansen 
Dorthe Clausen 
Dorte Kristensen 
Simone Mikaelsen 
Steffen Aggerholm Bonde 
Kirsten Dybdal 
Kåre Stilling 

Afbud:   

Referent: Kirsten 

 

DAGSORDEN 

 

NR. 1 TID: 15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Nyt fra ledelsen, medarbejdere og elevråd 

Indhold  

Referat 9.kl. er kommet godt i gang og er på skolen i uge 9 og 11. 
Elever over 12 samt personalet opfordres kraftigt til test tirsdag og torsdag, hvor der 
kommer test personale på skolen. 
I indskolingen er der stadig få lærere/pædagoger tilknyttet klasserne. 
Hjemsendte klasser kan mødes til gåture i små grupper med en lærer. 
Vores projekter i Fremtidens skole er godkendt. Vi har et samarbejde med Hammershøj 
skole – læringssamtaler og Sødalskolen – praktik i 9.kl. 
Vi har fået beskåret en hel del træer. 
4 elever er flyttet og 4 nye er kommet til. 
Til sommer skal 9.kl. til prøve i mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik og mundtlig 
engelsk. Der udtrækkes to fag, hvori der gives årskarakter. 
Ca. halvdelen af SFO børn møder op. 
Samarbejdet med andre SFOèr ift. ferier er aflyst. Børnene må ikke blandes. 
Nyt komme/gå modul i SFOèn sidst i april. 
Kort orientering fra de forskellige afdelinger. 
Elevrådet holder pt ingen møder. 

 

NR. 2 TID:  min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Hvordan virker PPR 

Indhold Fra observation til indsats 

Referat Kåre orienterede om skolens samarbejde med forældre, når der f.eks. er en bekymring 
omkring et barn. 
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Når der skal laves en indsats på et barn, bruger Viborg kommune ”Den tværfaglige model” 
Hvis der bliver henvist til en specialskole, er det et visitationsudvalg, som træffer 
afgørelsen. 
Underretninger vedr. barnets trivsel laves ofte i samarbejde med forældrene. 
Underretninger om vold/seksuelle overgreb sendes uden info til forældrene. 
 

 

NR. 3 TID:  min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Lejrskoler i en Coronatid 

Indhold  

Referat 3. og 6. kl. planlægger en lejrtur så tæt på sommerferien som muligt.  
9.kl. kommer ikke afsted i uge 12. Der arbejdes på at kunne komme afsted sidst på 
skoleåret alt afhængig af prøvedatoer. 

 

NR. 4 TID:  min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Kommende skoleår 

Indhold Vi løfter sløret for vores begyndende tanker om planlægningen af skoleåret 2021-2022 

Referat 45 min. lektioner. 
Der er ønske om at mange fag får et modul a`2x45 min. 
 

 

NR. 5 TID: 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KS 

Overskrift Kan vi som bestyrelse støtte elevernes sociale trivsel 

Indhold Vi ved at der er elever, som trives dårligt i denne tid. Kan vi som bestyrelse støtte elever og 
familier?  

Referat Helle har haft kontakt til mange kontaktforældre, som er godt tilfredse med skolens on line 
undervisning. 
Skolen arbejder på et festligt indslag, når alle er tilbage. Dette afhænger dog af, hvad der 
er muligt. 

 

NR. 6 TID: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift   EVT  

Indhold  

Referat Drøftelse af forslag om ny stor børnehave i Vridsted. 
D. 23/3 behandles forslaget på B&U. 
Kåre indkalder til ekstra møde, hvortil han vil invitere Claus Clausen. 
Kåre undersøger børnetallet i børnehaverne. 
 
Når elever flytter, sker der ofte en overlevering til den nye skole. 
 
Hvis der ikke er behov for pasning, opfordres der til at SFOèn ikke benyttes. Skolen skal 
dog ikke ”blande” sig i forældrenes beslutning. 
 

 

NR. 7 TID: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift  

Indhold  

Referat  
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NR. 8 TID: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift EVT 

Indhold  

Referat  

 

NR. 9 TID: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift  

Indhold  

Referat  

 

NR. 10 Tid: ? min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutnin Ansvarlig:  

Overskrift  

Indhold  

Referat  
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Årshjul i skolebestyrelsen 

 

Mødedatoer 20-21 
 

5/1(evt.), 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 8/6 

August • Skolebuskørsel 

• Kommende forældremøder – hvordan støtter vi dem 

• Bestyrelsesarbejdet, forretningsorden, principper og planlægning af 
bestyrelsesåret 

Oktober • Dialogbaseret aftale 

• Principper om forældresamarbejde 

• Opsamling på budget/regnskab 

November • Elevfravær 

• Kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale 

• Opfølgning på regnskab/budget 

December • Kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale 

• Julefrokost 

• Evt budget, hvis tallene er kommet 

Januar • Godkendelse af nyt budget 

Februar • Regnskab 

• Elevfravær 

Marts • Kommende skoleår 

• Gennemgang af principper 

April • Forældremøder det kommende år 

Maj • Elevfravær 

Juni • Økonomi 

• Formandens beretning 

• Status på skoleåret 

 • Projekter 

• Nye principper 

 

 


