SKOLEBESTYRELSEN
12. december 2017

VILDBJERG SKOLE
Afbud fra: Naja

Pkt.

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Fra mødet d. 29/11 2017

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
Elevrådet:
Ønske om en snackbod. Signe motiverede punktet.
Grupper i elevrådet: madbod, fællessamling, kontaktgruppe, trivsel
Årgangskontakt: Ønske om, at der er mere samarbejde på årgangene.
Fælleselevrådet i Herning: tema om mobning
Pædagogisk Forum:
Udarbejdelse af elevplaner på Meebook
Kontoret:
Se nedenfor.
Skole og Forældre:
Juliane orienterede

4.

Evaluering af fælles bestyrelsesmøde
Drøftelse

Det overordnede tema var trivsel.
Fint, at det går på skift, hvem der er værter.
Næste år er det på Kildebakkeskolen.

5.

Ny struktur i overbygningen
Drøftelse

RG orienterede, og den kommende struktur blev drøftet.
Vi har brug for hjælp til undervisning i overbygningen i to dage, så lærerne
kan påbegynde forberedelse af den nye struktur.
Ledelsen udsender procesplan til bestyrelsen.

6.

Valg 2018
Drøftelse af ideer til valgmøde/reklame
for valget

Emnet blev drøftet.
Idegenerering.
Tidsplanen fra forvaltningen kommer senere.
Kan vi hente ideer andre steder fra?
Opfordring til at spørge mulige kandidater og til at komme til valgmødet.

7.

Facebook
Status

RG orienterede.

8.

Vildbjerg Skole 2.0
Proces fortsat
Status og ønske om videre proces i
Skolebestyrelsen

Status fra processen blev udleveret, og ønsker fra bestyrelsen blev præciseret.
Ønskerne sendes videre til pædagogisk udvalg.
Den videre proces blev drøftet. Punktet tages med løbende.

9.

Nyt fra Bestyrelsen

Rækkefølge for 17/18
Januar: Jens Christian
Februar: Diana
Marts: Johanne Kristine
April: Jacob
Maj: Juliane
Juni: Jens Christian
Forældrehenvendelser/ klager – procedure herfor.
Samarbejde med plejehjem
Valg 2018
Forældreaften i marts
P-forholdene

10.

Punkter til kommende møder

-

11.

Eventuelt

Intet til referat

Kort nyt fra kontoret
6.a og 6.b deltog i sidste uge i SMART PARAT SVAR på Herning Bibliotek. 6.B vandt og er nu gået videre til regionsfinalen, der afholdes til
januar.
RG har deltaget i et interview med Danmarks Evaluerings Institut (EVA) omkring uddannelsesparathedsvurderinger. Vi har rigtig god succes
med UPV arbejdet (UddannelsesParathedsVurdering), og EVA ville med interviewet følge op på en tidligere undersøgelse på Vildbjerg Skole.
Interviewet bliver udgivet i en artikel senere.
Elevplanerne skal for første gang udgives i Meebook. Vi har arbejdet med at få lært Meebook at kende, og er spændte på, hvordan det bliver
med elevplanerne som en løbende evaluering. I julebrevet til alle forældre er der information om farvekoderne i Meebook og lidt mere generel
info.

