SKOLEBESTYRELSEN
6. december 2018

VILDBJERG SKOLE

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 6.11. 2018

Godkendt

2.

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:
Intet til referat
Elevrådet:
God skolefest i overbygningen
Hvad skal der arbejdes med det næste halve år? Fx flere trivselsdage, som eleverne også er med til at stå for.
Oprydning i fællesrummet i overbygningen
Pædagogisk Forum:
Uge 6 arbejdes der med HMS, skolens værdier og fællesskabet på kryds og tværs
af alle afdelinger - planlægges af lærere og pædagoger 12/12
Forældresamtaler over hele skolen
Kontoret:
Gode skolefester i alle tre afdelinger med god opbakning
Stor forældreopbakning til juleklippedag 28/11
6.a går videre i konkurrencen Smart-Parat-Svar
8.årgang var til bolddag i Holing 5/12, hvor et pigehold vandt
Luciaoptog 13/12, hvor forældrene er velkomne
Juleafslutning på Skoletorvet 20/12 – forældrene er velkomne
Besøg af tre lærere fra Spanien
Skolernes Samråd:
Møde om budget
Skole og Forældre:
Et godt landsmøde, der stod i valgets tegn
Mange nye i bestyrelsen
Kåring af DM i skoleudvikling
ØK:
Så småt i gang med årsafslutningen
Køkkenet får helt nye ovne (betales af OPP)

4.

RG og NA orienterede.
Høring besparelse på specialområdet
Pointer til høringssvaret blev drøftet.
Høringsmateriale udsendt
Høringssvaret skal være Herning Kommune i hænde senest 11/12.

5.

6.

7.

Internatet i januar 18/1-19/1 2019

Klassekasser – princip
Beslutning

Input til nyt fra Bestyrelsen

Punktet blev drøftet.
Forslag til tema:
Drøftelse af, hvordan vi arbejder med ’Børne- og Ungepolitikken’.
Digital dannelse
Ledelsen laver oplæg og program for fredagen. Lørdag er der skolebestyrelsesmøde.
Temaet Klassekasser blev drøftet.
Ledelsen udarbejder en retningslinje, som sendes til kommentarer blandt skolebestyrelsens
medlemmer.
Herefter sendes den ud via opslagstavlen til forældrene og tages desuden med på septembermødet med trivselsrådene.
Deadline den 5. i hver måned. Sendes til Inger.
Januar - Charlotte
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Johanne Kristine
Maj - Kim
Juni - Jens Christian

8.

Punkter til næste møde

Se årshjulet

9.

Evt.

RG takkede skolebestyrelsen for deres engagement i arbejdet for Vildbjerg Skole.

