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VILDBJERG SKOLE

Afbud fra: Jens Christian, Bent, Naia

Pkt.

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Fra mødet d. 29. januar 2018

Siden sidst – ganske kort

3.

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

Godkendt
Formanden: Intet til referat
Elevrådet:
Bonuspenge: Bolde, spil osv. ønskes - Når der er købt ind, laver
ledelsen et FB-opslag.
Snak om elevrådets virke
Fællesarrangement i overbygningen om bl.a. trivsel
Madbod, som elevrådet ønsker - Signe og Rikke holder møde,
hvor Rikke hører om ønskerne.
Pædagogisk forum:
Trivselsdag 2/3.
Ny struktur i overbygning – arbejdsgrupperne har været i gang.
Kontoret:
Tilbud fra madfirma i Aulum? Vi har Møltrup Madhus.
Se øvrig nyt nedenfor referatet
Skolernes Samråd:
Kommende møder: 25/4, 21/8 og 15/11.
Skole og forældre:
Skolebestyrelsesvalg og kampagner
En evt. konflikt og Skole&Forældres rolle
ØK:
Se senere i referatet.

Kvalitetsrapport
Kommentarer fra Skolebestyrelsen til
kvalitetsrapporten

Skolebestyrelsens kommentarer blev udarbejdet.
Næste gang kigger vi på et neutralt spørgeskema fra trivselsundersøgelsen.
På et kommende møde har vi indsatser og opfølgning på som punkt.
Skolens ledelse gør kvalitetsrapporten færdig.

5.

Valg til Skolebestyrelsen 2018

Der er udarbejdet flyers, som er uddelt, og der er hængt plakater op.
Valglisterne, hvor forældrene kan se, om de er stemmeberettigede, kan ses
hos sekretæren.
Valgudvalget mødes og taler om branding.

6.

Budget 2018
Orientering og godkendelse

Forslag til skolens budget 2018 blev gennemgået.
I ØK forleden besluttede udvalg og ledelse, hvordan posten undervisningsmidler skulle fordeles mellem fagene.
Skolebestyrelsen godkendte budgettet.

7.

Tilbagemelding fra skolens medarbejdere
Vedr. principper og hvordan disse omsættes til handlinger

Tilbagemeldingen blev taget til efterretning.
Fremadrettet lægges Skolebestyrelsens målsætning på skolens hjemmeside. Medarbejdernes handlinger bruges som inspirationsværktøj for medarbejderne.

8.

Erasmus +
Orientering
(Ved tidspres udsættes dette punkt til
21. marts)

Udsættes til martsmødet.

Ansøgning om kortere skoledag –
evaluering af indeværende skoleår
Drøftelse og beslutning

Ledelsen har udsendt et evalueringsskema til alle de medarbejdere, der
har været involveret i ”kortere skoledag”.
Fremadrettet skal der ansøges på den måde, at det enkelte klasseteam
skal formulere pædagogiske begrundelser på ansøgningen. Vi kan ikke blot
ansøge kollektivt for hele skolen.
Kravene er stadig de samme: Det må fx betyde en økonomisk merudgift,
hvorfor ansøgningen kun kan gælde fra 5. klasse og opefter.
Bestyrelsen drøftede en evt. ansøgning.
Beslutning:
Der søges om et times kortere skoledag for 5. klasse til og med 9. klasse
samt 9.e.

4.

9.

10.

11.

Input til årsberetningen
Drøftelse

Nyt fra Bestyrelsen

Formanden får opgaven 😊

Rækkefølge for 17/18
Marts: Johanne Kristine: Valget, p-forholdene, reklame for musikcafe, årsberetningen osv.
April: Jacob
Maj: Juliane
Juni: Jens Christian

12.

Punkter til kommende møder

-

Samarbejde med plejehjem
P-forholdene - vi er løbende i dialog med forvaltningen
Trivselsundersøgelsen
Indsatser i forhold til kvalitetsrapporten

13.

Eventuelt

Intet at bemærke.

Kort nyt fra kontoret
-

Stort set alle MUS-samtaler er afviklet.
Fagfordelingen starter lige om lidt.
Mange teaterforestillinger i disse uger – mange fine oplevelser for børnene.
Naturfagsmarathon for 6. årgang - eleverne er i gang med at øve, og vi får snart besøg af mange fra andre
skoler til den store konkurrencedag den 6/3.
6.b var til finalen i Smart-Parat-Svar i Odense og fik en flot 4. plads.
Vi havde en succesfuld klyngeuge i uge 6 med masser af forskellige aktiviteter og gæstelærere.
Besøg af centerledelsen fra Herning, der var begejstrede for skolen.
Stormødet for legepatruljen, der er ved at gøre klar til legeaktiviteter til foråret.
SFO har haft indsamlingsshow, hvor der blev samlet ca. 7000 kr. ind til Unicef.
9.n holder stort kemishow for indskoling og mellemtrin 26/2 - det bliver spændende.

