SKOLEBESTYRELSEN
21. marts 2018

VILDBJERG SKOLE
Afbud fra: Johanne Kristine, Thorben

Pkt.

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Fra mødet d. 22.2. 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:
Madboden: Undersøgelse i klasserne
Bonuspenge: I gang med fordeling
Signe holdt flot tale på Skoletorvet på trivselsdagen 2/3
Pædagogisk forum:
Overbygningen og fordybelsesområder
Mulig konflikt
Kontoret: Se nedenfor referatet
Skolernes samråd:
Intet til referat
Skole og forældre:
Strejke og valg har fyldt meget.
Skolebestyrelseshåndbog 2018 er udgivet
ØK:
Intet til referat

4.

Fælles arrangement d. 8.3. 2018
Evaluering

En god aften med god opbakning med ca. 270 gæster.
Mange er vendt tilbage med meget positive reaktioner.
En fantastisk mand på 85 år.

5.

Valg til Skolebestyrelsen 2018

Valgmøde 19/3
Der blev opstillet de kandidater og suppleanter, vi havde brug for.
Den 7/6 inviteres de nye med til bestyrelsesmødet, men tiltræder først 1/8.

6.

Erasmus +
Orientering

7.

USU-timerne
Status og evaluering på indhold

8.

Spørgsmål fra trivselsundersøgelsen
Orientering

Rikke orienterede.

Inger orienterede om færdige forløb i de timeløse fag.
USU bruges også til ATK, præst, lektielæsning, UU-vejledning, kortere skoledag, bevægelse, ”klassens time”, sociale aktiviteter på tværs af årgangen
osv.
Nogle elever har brug for ro, andre har brug for bevægelse og frisk luft.
Nogle har brug for at snakke med hinanden og med lærerne.

Opfølgning på kvalitetsrapporten fra sidste møde.
Rikke gennemgik materialet.
Rækkefølge for 17/18:
April: Jacob - valgaften, Per Schultz Jørgensen, musikcafe
Maj: Juliane
Juni: Jens Christian

9.

Nyt fra Bestyrelsen

10.

Punkter til kommende møder

-

11.

Eventuelt

Intet til referat.

P-forholdene - vi er løbende på sagen i dialog med forvaltningen
Åbent Hus 2018-19
Orientering om skolens test (besøg af HS og evt. HHM)

KORT NYT
-

Overleveringssamtaler for kommende 7. årgang i samarbejde med Timring, Sinding og Kildebakkeskolen
Fagfordeling for 2018-19 i gang - vi er halvvejs i 1. runde
Mulig konflikt pr. 4/4 - følg godt med på ForældreIntra, hvor informationerne kommer.
Økonomi: Besparelse på alle kommunens skoler på 1,4 % i 2018 og 2019
ART-trænere er blevet uddannet og er i fuld gang med hold.

