
 

  

        

SKOLEBESTYRELSESMØDE PÅ VESTRE SKOLE 

Mødedato Mandag d. 10. december 2018, kl. 18.00-20.30 

Mødested Lokale 22, Vestre Skole, Viborg 

Deltagere 

Forældrerepræsentanter: 
Rikke Bramming, formand 
Elsebeth Fly, næstformand 
Søren Skov 
Henrik Holmskov 
Gitte Jensen 
Per Thomas Faust Ryborg 
Lene Brinch Knudsen 
 
Medarbejderrepræsentanter:  
Bodil Kjær, lærer 
Martin Borup, lærer 
 
Elevrepræsentanter: 
Sofija Randelocvic, 9.c 
Sandra Wernberg-Møller, 9.c 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Christian Riisgaard Madsen, skoleleder 
Tina Kristiansen, pædagogisk leder 
Tine Sejr Conrad, pædagogfaglig leder 

Afbud 
 
Christian Madsen og Henrik Holmskov 

 

 
 
 

0. Godkendelse af referat 
 

 

1. Meddelelser 
 

a. Ledelsen 
b. Medarbejderrepræsentanter 
c. Forældrerådet SFO 
d. Forældrerepræsentanter 
e. Elevrådet 

 

a. Christian er kommet godt i gang – afholder i øjeblikket 
samtaler med alle. Mindsetbaseret undervisning – vi er 
ved workshop 3 ud af 5 – alle har fået opgaver til næste 
gang. Der arbejdes på årgangene med SMART-mål. 
EUD/X-linjen vi er i gang med runde to. Der etableres en 
af- og pålæsningsbane ved A.S. Ørsteds Vej. 
 

b. Juleklippedag har været afholdt. Skolen er pyntet flot. 
9.årg. har haft terminsprøve. 8. årg. har efter jul. Alle har 
været til Tribute to Viborg. Ellers god og spændende 
undervisning på hele skolen. Skolen deltager i Skolevalg 
efter nytår. Mellemtrinnet har naturfagsmaraton.  

 
c. SFO-forældrerådet har holdt fest for alle børnene. Der 

købes nye møbler til SFO´en – der arbejdes med et rum 
ad gangen. Der arbejdes på en tur ud af huset i 
samarbejde med SFO-forældrerådet. Der er fokus på den 
gode fortælling.  

 
d. Intet 

 

 



Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen 

Formand Sekretær Referent 

e. Ved byrådsdagen fik Vestre Skole 25.000 kr. til 
udsmykning af skolen i samarbejde med 
animationsskolen. Der har været terminsprøver.  

2.  Nyt fra B&U-området (Søren) 
 
 

Fokus på - Lær med familien – der bygges bro mellem skole 
og hjem. Det er et spændende projekt.  
Søndre Skole har rettet henvendelse til byrådet ang. ekstra 
midler til tosprogede elever. Ellekonebakken – er blevet 
ghetto område.  
EUD/X-linjen bliver rost i B&U. 

3. Dialogbaseret aftale 
 
 

Forslag om at målene er relateret til de eksisterende mål, der 
står på skolens hjemmeside.  
Ledelsens opgave kan med fordel kvalificeres.  
I L-MED arbejder vi videre med de endelige tegn og delmål.  
Den dialogbaserede aftale laves i samarbejde med 
personalet. 

4. Skolefest  
Tidsplan og info til lærere og forældre 
 

Skolefesten afholdes torsdag d. 28. marts 2019. 
Festen starter kl. 17.30. 
Lærerne deltager i skolefesten.  
3.årg. sælger kage i personalrummet. 
8.årg. sælger mad i gym. salen.  
Alle elever og forældre deltager i festen for at skabe 
sammenhold på tværs. 
Pris 20 kr. pr. person. 
Forslag om at skolefesten holder tidligere for de små elever.  
Forslag om at skolefesten afholdes i forbindelse med en 
temauge. 
Små café-områder kan etableres.  
I klasserne må der gerne hænge elevernes materialer fra 
hverdagen.  
Forældrerådene kommer i klasserne i løbet af dagen, hvor der 
gøres klar til skolefesten.  
Elevrådet taler om tema og tidspunkt. 
Forældrerådene indkaldes d. 17. januar 2019, kl. 17-18 for at 
planlægge skolefesten.  
Forældrerådene søger for oprydning til skolefesten.  
Rikke taler med Ditlevs søn om musik.  
TK inviterer Klub TAKKEN til skolefesten.  

5. Status på ´Skolen i midten´ på 
Facebook  
 
– skal den lukkes, og hvor skal den i 
så fald overføres til? 

”Skolen i midten” lukkes – det sørger MB for.  
”Vestre Skole, Viborg” s FB-side benyttes.  

6. Næste møde  
– tirsdag d. 5. februar 2019 
 

 

7. Punkter til næste møde 
 
 

Skolefest 
Kiosken – betalingsform og udbud af mad 
Princip for samarbejde med Finderuphøj. 
Status på rengøring ude og inde. 
Dialogbaseret aftale – den endelige. 
Mindsetbaseret undervisning – status. 
Økonomi/Budget 
 
 

8. Evt. 
 
 

Intet 
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Formand Sekretær Referent 

(Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune 
Kapitel I: Skolebestyrelsen  

§ 8. Stk. 1 Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. For hvert møde anføres i protokollen hvilke 
medlemmer, der er fraværende. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af alle 
mødedeltagerne.) 

 
 
 

   
Formand 

 
 
 
 

 Næstformand 

Forældrerepræsentant 
 
 
 
 

 Forældrerepræsentant 

Forældrerepræsentant 
 
 
 
 

 Forældrerepræsentant 
 
 

Forældrerepræsentant 
 
 
 
 

 Medarbejderrepræsentant 
 

Elevrepræsentant 
 
 
 
 

 Medarbejderrepræsentant 
 

Elevrepræsentant 
 
 
 
 

 Ledelsesrepræsentant 

Ledelsesrepræsentant  Ledelsesrepræsentant 

 
 


