SKOLEBESTYRELSEN
1. maj 2018

VILDBJERG SKOLE
Afbud fra: Signe, Naja, Thorben, Bent, Susanne

Pkt.

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Fra mødet d. 21.3. 2018

Siden sidst – ganske kort

3.

4.

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

Orientering om skolens brug af test
(evt. besøg af læsevejleder/matematikvejleder)

Godkendt
Formanden:
Intet til referat
Elevrådet:
Pædagogisk forum:
Intet til referat
Kontoret:

De skriftlige prøver starter i denne uge.

Klassedannelse for kommende 0. årgang og 7. årgang er lavet.

Forældrene i 0. årgang har fået klasselister - for 7. årgang sendes de
via E-Boks 9/5.

Fin Åbent-Hus-dag

Tre lærere ansat til kommende skoleår: To fastansættelser og en tidsbegrænset ansættelse.
Skolernes samråd:
I uge 17 var der samrådsmøde. Her mødtes formænd og næstformænd
med de nye kommunalpolitikere.
Tema: Det nye børne- og ungesyn i Herning Kommune.
Skole og Forældre:
Fokus på valg til skolebestyrelserne, der ikke er afsluttet på alle skoler
endnu.
Lettelse over, at konflikten synes afblæst.
ØK:
Gæster: læsevejleder Hanne Simonsen og matematikvejleder Helle Hillebrandt
Helle orienterede om tests i matematik.
Hanne orienterede om tests i dansk (læsning og skrivning)

5.

Åbent Hus 2018-19
Drøftelse og beslutning

Rikke motiverede punktet, som kommer fra skolens pædagogiske udvalg.
Punktet blev drøftet.
Følgende blev besluttet:
De to faste åben-hus dage afskaffes, og i stedet indføres følgende:
Den enkelte forælder kan kontakte læreren og spørge, om det er ok at
komme på besøg på et nærmere fastansat tidspunkt.
Lærerne omkring klassen kan invitere forældrene til fx en fremlæggelse, en særlig oplevelse i klassen osv.
Afdelingerne kan invitere forældrene til juleklip, klyngearrangementer,
Luciaoptog, motionsdag, skuespil, samlinger i klyngen, klyngeuger,
fagdage osv.
Skolen kan invitere forældrene til samlinger på Skoletorvet, fx første
og sidste skoledag, juleafslutning, trivselsdag osv.

6.

Skoleårets planlægning
Timefordelingsplan 18/19
Orientering og godkendelse

Ledelsen orienterede om timefordelingsplanen 2018-19.
Planen blev godkendt.

7.

Nyt fra Bestyrelsen

Rækkefølge for 17/18:
Maj: Juliane: Eksamensperiode, konfirmationer, overgang børnehave/skole
Juni: Jens Christian

8.

Punkter til kommende møder

P-forholdene - vi er løbende på sagen i dialog med forvaltningen

9.

Eventuelt

Næste gang er goddag og farvel-møde, hvor der også er spisning og sommerafslutning. Derfor starter vi kl. 18.00. Da Diana næste gang er forhindret, takkede Rikke på skolens vegne for Dianas deltagelse og arbejde i
skolebestyrelsesarbejdet og skolens dagligdag som helhed.

