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Godkendt
SB-formanden:
Formand og næstformand deltog i Tour de Bestyrelse 27/11 – nogle gode
workshops.
Jacob: “Hvordan arbejder vi med data i skolebestyrelsen?” På Aulum Byskole arbejder de med at kikke på omfanget af forældreklager og har et
princip herfor. Er det noget, vi evt. Skal kikke på I vores bestyrelse.
Jens Christian: “Heartwork” – om samarbejde i børnehøjde med det nærliggende plejehjem i Lind. Man kan få en køreplan fra Lind Skole. Social entreprenørskab.
Pædagogisk Forum:
Meebook og elevplaner
Bemærkning fra JCNB – Hvis man har flere børn på skolen, kommer elevplanerne I en lang række. Kan der gøres noget ved dette?
Juleklippedag i dag med mange gæster
Kontoret:

LEGO League – vi havde to hold med, var nomineret til to priser og
vandt markedsføringsprisen.

Erasmus+ projekt og entreprenørskab (EU-projekt): Vildbjerg Skole
deltager i 2017-20 med udgangspunkt i LEGO-lab.

Personalesituationen – kort orientering

Helle Vilhelmsen har sidste skoledag 30/11 og går på efterløn.
Skolernes Samråd:

Jacob er udtrådt af forretningsudvalget.

Der skal udarbejdes et nyt Børne- og Ungesyn i Herning Kommune.
Jacob og Rikke deltog I gruppearbejdet omkring det nye børnesyn.
Skole og Forældre:

Juliane er blevet valgt til hovedbestyrelsen. Det var et godt årsmøde I
år.

Tema: Folkeskolen som tilvalg eller fravalg: Trivsel og faglighed er det
allervigtigste

DM i skoleudvikling: Vinder blev Skt.Nikolaus Skole i Køge.

Gode workshops.

Forskellige arrangementer i løbet af skoleåret, bl.a. om robuste børn.
ØK:
Intet til referat
Juliane motiverede punktet.
Hvilken holdning har skolen/ bestyrelsen til betaling til klassekasser, julekalendere osv.?
Skal bestyrelsen lave en retningslinje, et princip eller lignende?
Hvad må klassekassen bruges til? Hvem skal sørge for at få pengene ind?
Hvor højt må beløbet være?
Skolens medarbejdere må ikke administrativt have noget med klassekasser
at gøre.
Beslutning:
Det er et trivselsråds anliggende, som tages med til næste års fællestrivselsråd.
Ledelsen tager med i pædagogisk udvalg, hvordan niveauet skal være ift.
julekalendere, slikmængder til juleklippedag osv.
RG motiverede punktet. Linjerne er hvert år blevet evalueret i medarbejderflokken, løbende på bestyrelsesmøder, ligesom ledelsen et par gange om
året har samarbejdsmøder med Lind og Sunds Skole.
En af vores udfordringer er dannelse af homogene klasser og toningen ind i
de øvrige fag. De samme udfordringer ses på de to andre skoler.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med strukturen,
og er kommet med forskellige scenarier.
Bestyrelsen orienteres om scenarierne på decembermødet og supplerer.
Senere kommer en udmelding fra ledelsen om beslutningen.
Bemærkninger fra bestyrelsen:
Ønske om at børnene hurtigere bliver rystet sammen, samt ønske om at
lave mere på kryds og tværs.

Valg 2018
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Hvordan får vi en højere valgdeltagelse?

Er der mulighed for elektronisk valg?
Der er intet nyt før januar 2018.
Hvordan kan vi få kandidater, og hvordan får vi forældre til at møde op?

Drøftelse
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Nyt fra Bestyrelsen
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Punkter til kommende møder
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Eventuelt

Rækkefølge for 17/18
December: Thorben
Januar: Jens Christian
Februar: Diana
Marts: Johanne Kristine
April: Jacob
Maj: Juliane
Juni: Jens Christian
Skoledagens opbygning
Facebook
Forældrehenvendelser/ klager – procedure herfor.
Samarbejde med plejehjem
Struktur i overbygningen
Valg til skolebestyrelsen
Næste møde er 12/12 2017 kl. 18.00 (inkl. julefrokost)

