SKOLEBESTYRELSEN
27. september 2018

VILDBJERG SKOLE
Afbud: Jacob

Pkt. Dagsorden
1.
2.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 15.8. 2018

Referat
Der blev budt velkommen til de to elevrådsrepræsentanter.
Referatet er godkendt.

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

Formanden:
Et veloverstået trivselsrådsmøde med stor mødedeltagelse
Nyt regeringsudspil (endnu ikke besluttet endnu)
Elevrådet:
Introtur for alle i elevrådet
”Fællesskab” er årets store arbejdspunkt for elevrådet
Pædagogisk Forum:
I gang med Herning Model Skole, hvor vi er i gang med at tale med alle
elever omkring skolens værdier.
Årets forældremøder med fælles start
Forberedelse af klyngeuge 41 med meget forskelligt indhold
Kontoret: Se nedenfor referatet.
Skolernes Samråd:
Der har været afholdt møde med temaet budget.
Skole og Forældre:
Juliane har været på konference i ”Nordisk komite” i Oslo.
Forretningsudvalget har bl.a. arbejdet med regeringens udspil.
ØK:
Charlotte orienterede fra mødet i ØK.
Meget engagerede lærere, der passer på deres fagbudgetter.
Der sættes en analyse i gang vedr. matematikmaterialer.
RG orienterede om det kommunale budgetforlig.

4.

Budgetopfølgning
Orientering

RG orienterede om budgetopfølgning pr. 24/9 2018.

5.

Tilmelding til Landsmødet i Skole
og Forældre (23.-24. november)
Status

Juliane deltager i landsmødet.

6.

Tilsyn med undervisningsmidler
Matematik og IT – hvornår introduceres IT i matematik - drøftelse

RG orienterede på baggrund af lærernes tilbagemeldinger om de enkelte årganges brug af IT i matematikundervisningen.
Oversigt over skolens it-abonnementer kan ses her:
https://vildbjergskole.skoleblogs.dk/

7.

Årsmødet i marts 2019
Beslutning

Indhold og foredragsholdere blev drøftet.
Det opleves, at både forældre og medarbejdere har nydt disse foredrag.
Det blev besluttet, at der laves et foredragsarrangement i lige år (næste gang
2020), og i ulige år holder formanden sin beretning til Musikcafeen.

8.

Fællesbestyrelsesmøde
IØ har været til møde med de øvrige
skoler - tilbagemelding og drøftelse

Årets tema: Herning Modellen
Aftenen foregår på Kildebakkeskolen fra kl. 18.30-20.00.

9.

Herning Model Skole
Status på kompetenceudviklingen

RG orienterede om kompetenceforløbet og arbejdet i øvrigt.

10.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Deadline den 5. i hver måned. Sendes til Inger.
Oktober - Johanne Kristine: trivselsråd og arrangementet, to nye medlemmer af bestyrelsen (elevrådet), åben skole fredag i uge 41, PLC’s hjemmeside.
November - Kim

11.Punkter til næste møder

12.Evt.

December - Juliane
Januar - Charlotte
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Johanne Kristine
Maj - Kim
Juni - Jens Christian
- Færdselskultur
- Klassekasser, pakkekalendere, juleslik
- Inklusionsstrategien i Herning Kommune
- Undervisningsmiljø (Juliane)
- Internatet i januar
Rikke har afbud til decembermødet.
Tour de Bestyrelse 29/10 kl.17.50 på Herning Rådhus (Indgang A).

Kort nyt fra kontoret:
-

Fine lejrskoler i 6. og 9. årgang, der rejste til hhv. Bornholm og Berlin.

-

Gode introture for 7. årgang, hvor eleverne blev rystet sammen med hinanden og lærerne.

-

De nye fordybelsesområder i overbygningen er kommet godt i gang. Det kreative fordybelsesområde arbejder
på at få en musical klar til elevrådets skolefest i november.

-

Samarbejdet omkring idræts- og bevægelsesprofilen (ATK) fortsætter også i dette skoleår. I dag mødtes lærere og pædagoger fra Brændgårdskolen, Snejbjerg Skole og Vildbjerg Skole i et par timer, hvor de underviste
hinanden og gav gode ideer videre. Rikke har desuden haft besøg af Kultur- og Fritidsudvalget, som skulle
høre om vores profil og se vores faciliteter.

-

Samarbejde med Selvhjælp Herning i dette skoleår med fokus på trivsel. Der oprettes en selvhjælpsgruppe for
mellemtrinsbørn i efteråret, og en gruppe for indskolingsbørn i foråret.

-

Vores ART-trænere er kommet godt i gang med et nyt ART-hold. Sidste år kørte de ligeledes et Klasse-ART
hold. Tidligere måtte de børn, der havde brug for ART, til Herning.

-

Der er klyngeuge i uge 41 med meget forskellige programmer, så følg godt med i den info, som klyngerne sender ud via ForældreIntra.

-

Vildbjerg Skoles 4. årgang er med i UltraBit. Et projekt, hvor alle elever i 4. årgang får udleveret en ”UltraBit”,
hvor de kan eksperimentere med programmering.

-

Efterårets skole-hjem samtaler er så småt i gang.

-

Efter efterårsferien har UngHerning et forløb i 4. årgang om digital trivsel, og i 8. årgang om trivsel generelt.
Begge dele afsluttes med et forældremøde, som Ung Herning står for.

-

Den 29. oktober udbyder vores læsevejledere et forældrekursus i brugen af CD-ord (3.-9. årg. samt e-klasserne).

