
Referat 

Skolebestyrelsen - Vestre Skole den 16. august 2018 

Kl. 18.00 - 20.30 

 Afbud:  Indkaldte suppleanter: 

 
0. 18.00-18.15: Skolebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand: 

Formand: Rikke Bramming 
Næstformand: Elsebeth Fly 
Dagsordener bliver lavet i samarbejde mellem formand og skoleleder.  
Der ønskes en mere uddybende dagsorden i forbindelse med de enkelte punkter. 

0,5 Skolechefen orienterer vedrørende ansættelse af ny skoleleder: 
Ansættelsesproceduren blev fremlagt, og hvad indstillingsudvalget rolle er, og hvordan de skal arbejde 
videre.   
 
 

1. Meddelelser: 
 
a. Ledelsen – økonomi/rigets tilstand, de ansatte og skolens elever: 

 
Kontoret ser om det kan lade sig gøre at oprette en gruppe for bestyrelsen på skoleintra 
 
Der indgås et samarbejde med økonomistaben. Økonomien er god.  
 
Birthe holder til oktober, hendes sidste dag er den 25. oktober. Skolesekretærstillingen slås op inden 
længe.  
 
Der har været stor indskrivning af nye elever på skolen. Er der under 25 elever i klassen kan der tages 
elever ind udenfor vores eget skoledistrikt. Der er pt. 553 indskrevne elever på skolen. I forhold til de 
udfordrede børn, tages dette op på et senere møde. 
 
Pga. opsigelse lige før ferien har der været en del ekstra opgaver, men dette er på plads efter lidt 
rokader i personalegruppen.  
 
Parkering ved Christian Erichsøns Vej er slået op på opslagstavlen og siges på forældremøderne.  

 
 
b. Medarbejderrepræsentanter: 

 
Bodil informerede om aktiviteter i klasserne før ferien.  
 
God og rørende modtagelse af de nye 0 klasser. Generelt en rigtig god opstart for alle årgange.  
 

 
c. Forældrerådet SFO: 

 
Sfo holder kagefest den 7. september. Forventer 500 mennesker. Der forslag om at invitere 

klasselærerne, men der var ikke tilslutning. 
          
 
d. Forældrerepræsentanter: 
       Intet 
 
e. Nyt fra elevrådet:  

 
Der er endnu ikke valgt elevråd. 

 
 

  

 2. Konvertering af UU-timer til to-voksentimer i indskolingen 2019/20: 

Sidste skoleår konverterede vi 4 UU-timer til tovoksen-ordning i indskolingen. Skolebestyrelsen har nikket 

ja til at vi søger igen. 

 



 3. Karakterer i folkeskolen: 

Tal karakter i forhold til feedback på opgaver der skal vurderes. Der opfordres til at der arbejdes med det i 

forbindelse med projektet ”mindsetbaseret undervisning”. Det lovmæssige er gennemgået i udskolingen. 

Punktet tages op når der har været arbejdet med mindsetbaseret undervisning. 

 

 4. Elev-forældre-samtaler: 

Punktet udsættes til næste gang – ”skolehjem samtaler” 

 

 5. Mindsetbaseret undervisning: 

Tina orienterede om projektets forløb. Skolebestyrelsen indkaldes til april, hvor de bliver orienteret om 

hvordan forløbet har været, og hvad der arbejdes videre med. Projektgruppen vil holde bestyrelsen 

orienteret undervejs i forløbet. 

Der indkøbes bøger til bestyrelsen 

 

6. Mobilfri skole – status 

Punktet udsættes 

 

7. Mad/kultur festival tilbagemelding: 

Punktet udsættes 

8. Støtteforening: 

Punktet udsættes til efter nytår 

9. Næste møde: onsdag d. 19. september 2018, kl. 18.00-20.30 
 
Møder i skolebestyrelsen 2018/19: 

• Torsdag d. 16. august 2018, kl. 18.00-20.30 (Bestyrelsen konstituerer sig) 

• Onsdag d. 19. september 2018, kl. 18.00-20.30 

• Tirsdag d. 13. november 2018, kl. 18.00-20.30 (Fælles møde med Finderuphøj Skoles bestyrelse) 

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

• Tirsdag d. 5. februar 2019, kl. 18.00-20.30 (Obs skolefest) 

• Torsdag d. 14. marts 2019, kl. 18.00-20.30 (Obs skolefest) 

• Onsdag d. 24. april 2019, kl. 18.00-20.30 (Vi får besøg af konsulenter, der vil fortælle om Mindsetbaseret 

undervisning ca. 45 min.) 

• Mandag d. 27. maj 2019, kl. 18.00-20.30 

• Onsdag d. 19. juni 2019, kl. 18.00-20.30 

10. Punkter til næste møde(r):  
 
Modtagelse af udfordrede elever 
 
Karakterer i folkeskolen: Drøftelse af karakterernes indflydelse på elevernes trivsel. 
 
Skole-hjem samtaler: Placering 
 
Mad-og kulturfestival 
 
Status på mobilfri zone  
 
Samarbejdet med Finderuphøj: Forberede mødet 

 
  

11. Eventuelt: 
 
  

12. Personalesager: 
 
Der orienteres overordnet, hvis der sker noget i personalet. 
 
 



  

          Rikke Bramming                           Tina Kristiansen                Tine Sejr Conrad 
            Formand                                           sekretær                            Referent  
  

 


