SKOLEBESTYRELSEN
15. august 2018

VILDBJERG SKOLE
Afbud: Elevrådsrepræsentanter, som ikke er valgt endnu

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 7.-6.-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

4.

Årshjul
Gennemgang af årsplan og evt. revidering

5.

Forretningsorden og tavshedspligt
Gennemgang og underskrifter

Formanden: Intet til referat
Pædagogisk Forum:
Skoleopstart
Nye elever
Herning Model Skole (kompetenceudvikling ift. Inklusionsstrategien og
Herning Kommunes nye Børne- og Ungesyn)
Kontoret:
Fantastisk 1. skoledag med pressedækning
Fem nyansatte lærere
Orientering om økonomi og høringssvar
Skolernes Samråd: Intet til referat - næste møde 21/8, hvor formand og
næstformand deltager.
Skole og Forældre: Juliane orienterede.
Tre store emner debatteres: Fleksibel sommerferie, mobilfri skoler, Folkeskolen
Landsmødet
Valg af formand til Skole og Forældre
ØK: Intet til referat

Årsplanen blev gennemgået og revideret.
Planen sendes ud sammen med referatet.
Forretningsordenen tager udgangspunkt i Herning Kommunens styrelsesvedtægt.
Orientering om tavshedspligt.
Vi behandler hverken elevsager eller personsager i Skolebestyrelsen.
Man må referere om det, man selv har sagt, men ikke hvad andre har sagt.
Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.
Til efterårets ”Tour de Bestyrelse” er det muligt at vælge modulet ”Kommunikation”. Det anbefales at vælge dette modul, hvis man ikke har været på det
før.
RG orienterede om, hvordan man forholder sig, hvis der kommer en henvendelse fra pressen.

6.

Kommunikation
Orientering

7.

Møde for trivselsrådet
Planlægning

Når trivselsrådene er på plads i de enkelte klasser, inviteres de ind til et
møde med forældrerepræsentanter fra bestyrelsen og skolens ledelse, hvor
trivselsrådene klædes på til opgaven.
Husk T-shirts, hvis I kan deltage.

8.

Forældremøder
Drøftelse og PP fra JCN

Powerpoint er udsendt til alle via ForældreIntra, som ledelsen har på et usbstik til selve mødet.
Husk T-shirt.

9.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Deadline den 5. i hver måned. Sendes til Inger.
August - Jens Christian: Om skolestart
September - udgår
Oktober - Johanne Kristine
November - Kim
December - Juliane

10.Punkter til næste møde

11.Evt.

Januar - Charlotte
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Johanne Kristine
Maj - Kim
Juni - Jens Christian
Tilmelding til Landsmødet i Skole og Forældre (23.-24. november)
Budget og høring
Tilsyn med undervisningsmidler
Årsmødet i marts drøftes
Ideer til fælles bestyrelsesmøde med samarbejdsskolerne

Intet til referat

