SKOLEBESTYRELSEN
29. januar 2018

VILDBJERG SKOLE
Afbud fra: Juliane, Jens Christian, Inger, Signe

Pkt.

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Fra mødet d. 12/12 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
Formanden:
Intet til referat
Elevrådet:
Intet til referat
Pædagogisk forum:
Vi har travlt med at planlægge klyngeugen (uge 6) i mange klasser bliver
der kørt fagdage i uge 6. Der bliver også kørt et tema om lande i mellemtrinnet.
Vi skal i gang med HMS, og har fået lidt introduktion til dette.
Kontoret:
Se nedenstående
Skolernes samråd:
Intet til referat
Skole og forældre:
Der bliver talt meget om skolebestyrelsesvalg i Skole og Forældre.
ØK:
Næste møde d. 20. februar - Diana deltager
Fagudvalgene arbejder i øjeblikket på deres budgetter.
Orientering omkring Herning Model skole og vores opstart med kompetenceudviklingen
Ledelsen skal aflevere en forandringsmodel d. 1. marts.

4.

Herning Model Skole
- Kompetenceudviklingsforløb
Orientering

5.

Forældrehenvendelser/klager
– arbejdsgang
Samtaleformer
Orientering

Gennemgang af begge retningslinjer.

6.

Ny struktur i overbygningen
Orientering om procesplan

Orientering om procesplan.

Bent - genopstiller ikke
Jacob - genopstiller
Diana - genopstiller ikke
Thorben - stiller op, hvis der er behov for det, men giver gerne pladsen til
andre

7.

Valg 2018
Tidsplan og drøftelse af valgaftenen

8.

Budgetopfølgning
Orientering

Orientering om budget 2017
Skolen kommer ud med et underskud på 300.000 kr. – pengene er brugt i
forbindelse med inklusionsopgaven.
SFO kommer ud med et overskud på 118.000 kr.

9.

Forældreaften i marts
Drøftelse og planlægning

8. marts - Per Schulz Jørgensen kommer og fortæller om Robuste børn.
Ønske om at vi starter kl. 19.00
Årsberetningen fra kl. 19.00-19.10
Kaffe og brød i pausen - RG taler med Asger om forplejningen.
Husk at tage t-shirts på (Vildbjerg Skole t-shirt)

Valgmøde d. 20.-3.
Der er materialer at finde på Skole og Forældre
Det kunne være en mulighed at bruge Facebook
Vi kontakter dem, der har givet udtryk for, at de gerne vil stille op.
Vi nedsætter et lille valg-udvalg, der arbejder med kommunikation omkring
valget.

10.

Nyt fra Bestyrelsen

11.

Punkter til kommende møder

12.

Eventuelt

Rækkefølge for 17/18
Januar: Jens Christian
Februar: Diana - takker af, valg, Himmelblå - indvielse
Marts: Johanne Kristine
April: Jacob
Maj: Juliane
Juni: Jens Christian
-

Kvalitetsrapport (februarmødet)
Samarbejde med plejehjem
P-forholdene - vi er løbende på sagen i dialog med forvaltningen
Budget 2018 (februarmødet)
Erasmus + (februarmødet)

Intet til referat

Kort nyt fra kontoret
Erasmus+ - Rikke og Helle Hillebrandt har været i Spanien og erfaringsudvekslet med 5 andre lande. I uge 11 kommer hele gruppen til Danmark, hvor de også vil besøge Vildbjerg Skole.
Meebook og forældreundersøgelse – I forbindelse med vores første elevplaner i Meebook har Pædagogisk Udvalg besluttet at undersøge,
hvordan det har været for forældrene at se elevplanerne i den nye læringsportal.
Himmelblå – Børnehuset Himmelblå flyttede ind mellem jul og nytår, og der er godt gang i samarbejdet. Bl.a. holder SFO-lederen og ledelsen
hos Himmelblå møde hver uge.
SMART PARAT SVAR – 6.b vandt regionsfinalen og skal nu til Odense, hvor landsfinalen afholdes. De er blevet rost for deres måde at samarbejde på. Vi krydser fingre.
Skoleåret 2018-19 – Planlægning på ledelsesniveau er i fuld gang, og fagfordelingen starter til marts.
Idræts- og bevægelsesskole – I februar og i marts skal underviserne i ATK på kursus og til sparringsdag sammen med Brændgård og Snejbjerg, som har den samme profil. Det er en underviser fra Svendborg, der vil komme med gode og nye ideer til ATK-undervisningen.

