
 

  

        

SKOLEBESTYRELSESMØDE – VESTRE SKOLE 

Mødedato 
 
Onsdag d. 21. april 2021 kl. 17.00-18.30  
 

Mødested Link til skolebestyrelsesmøde (Teams) 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forældrerepræsentanter: 
Rikke Bramming - formand  
Maiken Boel Rømer - næstformand 
Henrik Holmskov 
Gitte Jensen 
Per Thomas Faust Ryborg 
Daniel Andersen 
Mikkel Møller Futtrup   
 
Medarbejderrepræsentanter:  
Martin Borup, TR og lærer 
Betina Boll, lærer 
 
Elevrepræsentanter: 
Angelina A. Dysted 8.a 
Ida L. A. Jensen 9.a 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Christian Riisgaard Madsen, skoleleder 
Tina Kristiansen, pædagogisk leder 
Anette Smidt, pædagogisk leder 
 

Afbud 
 

Gitte Jensen 
Daniel Andersen 
Angelina A. Dysted 8.a 
 

 
 
 

1. Meddelelser 
 

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

 

  

 

Ledelsen:  

• Høringssvar i forhold til budget – frist 29. april – 13. 

maj 

• Gang i næste års planlægning  

• Nye stillinger i indskoling og udskoling 

• Vi tester fortsat på skolen med succes.  

• På fredag har Christian møde med et firma vedr. en 

3D optegning af skolen og en ”reklamefilm” for 

skolen. I samarbejde med forvaltningen og dermed 

økonomisk tilskud til filmen.  

Medarbejderrepræsentanter: 
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To elever til DM i tegning - begge gik videre i finalen, og elev 

fra 8C vandt. Kommende udstilling af billedkunstholdets 

tegninger på Central Biblioteket. 

Film om kommende valgfag til kommende 7. årgang.  

Det går ok godt blandt kollegaerne - godt samarbejde med 

ledelsen i forhold til tilpasninger af restriktioner til skolens 

hverdag.  

Forældrerepræsentanter  

Ingen kommentarer 

 

Elevrådet: 

Ingen kommentarer 

 

 
2. Status på undervisning og trivsel  
 

Det kører fint. Vi har fundet en god struktur og fastholder 

nogenlunde elevernes skema.  

Der åbnes yderligere op fra på mandag.  

9. årgang 80% fremmøde 

5.- 8. årgang har mulighed for udeskole i hver anden uge. Det 

er op til det enkelte klasseteam at vurderer dette.  

Godt samarbejde med MED-udvalget i forhold til de løbende 

restriktioner.  

Trivsel: 

Det er godt at kunne have fysisk fremmøde.  

Skiftet mellem fysisk og online undervisning er stor.  

Det kan være svært at holde fokus på skiftet – mangler rutiner 

Fornemmelse af at eleverne er kommet godt tilbage.  

 

Forespørgsel i forhold til virtuel undervisning fremadrettet - 

balance i træningen af sociale kompetencer og hensyn til de 

der lykkedes bedst via fjernundervisning.  

 

Status fra medarbejderne: 

Det har været drønhårdt at arbejde med løbende ændringer - 

dog dejligt at Vestre Skole har fulgt skema – giver en vant 

ramme i alle ændringerne.  

Dejligt, at medarbejderne har været inddraget i beslutninger 

om rammen for undervisningen.   

 

 

 
3. Håndtering af elevsager (Tina og 
Anette) 
 

Vision for Vestre Skole – Vi er ét personale - vi er fælles om 

kerneopgaven 

Motto: plads til alle - men ikke til alt.  
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I Viborg Kommune arbejdes der ud fra Den tværfaglige 

model. Ledelsen er tovholder på sagerne på niveau 2 + 3.   

TOPI – trivselsværktøj – vurdering af eleverne i grøn, gul og 

rød position alt efter deres trivsel. Der udarbejdes 

handleplaner på de elever, som er positioneret i gul og rød 

position. AKT-vejleder gennemgår alle klassers TOPI-

resultater med ledelsen.  

Mindsetbaseret undervisning - arbejde med elevernes 

mindset i mødet med udfordringer – hvilke strategier kan 

eleverne inddrage ved dette. Strategier også til livet 

fremadrettet.  

Inkluderende læringsmiljøer 20/21 – praksisnær vejledning 

inspireret af Co-teaching. Fokus på vejledning inde i 

klasserummet. Samarbejde mellem vejledere og 

klasselærerne 

Sammenhængsmodel - sammenhæng for borgerne – 

styrkelse af samarbejde på tværs af instanser i kommunen. 

Fælles sprog og indsatser. 

 

 
4. Årsberetning (Rikke og 
Christian) 
 

 
Der forelægger en årsberetning – findes inde i 

Skolebestyrelsestråden inde på Aula.  

Beretningen kommer ud på skolens hjemmeside.  

 
5. Lejrskoler 
 

 
Mulig lejrtur på 8. årgang fremadrettet? Dette er stadig til 

drøftelse.  

Der er afsat et beløb til hver enkelt klasse til at kunne tage på 

flere klasseture.  

Måske indgår lejrtur-punktet i arbejdet med den nye 

arbejdstidsaftale.  

Punktet er i proces. Christian melder tilbage ved nyt.  

 
6. Revidere princip 
 

Skolefritidsordningen 

(Revideret i skolebestyrelsen 2010.12.01) 

Da skolefritidsordningen er vigtig i arbejdet med at 

udvikle børnenes faglige, personlige og sociale 

kompetencer, gælder følgende principper:  

• Skolefritidsordningen skal være med til at skabe 

et alsidigt socialt og pædagogisk skolemiljø, hvor 

SFO og undervisning indgår i et dynamisk 

samspil med forældre og det øvrige fritidsliv.  

• Samarbejdet mellem skolens fritids- og 

undervisningsdel skal skabe helhed og 
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sammenhæng i barnets hverdag og bidrage til 

udvikling af alle barnets kompetencer.  

• Det enkelte barn sikres tryghed, omsorg og 

mulighed for gode oplevelser, som stimulerer 

trangen til at udforske omgivelserne.  

• Børnene lærer respekt og ansvarlighed over for 

de omgivelser, de befinder sig i.  

• SFO udvikler børnenes sociale kompetencer, så 

de kan indgå nære venskaber og opnå forståelse 

for andres behov og normer og give plads til 

forskellighed.  

Princippet er godkendt uden rettelser – TK lægger princippet 
op på skolens hjemmeside.  

Se i øvrigt Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på skolens 
hjemmeside.  

https://ve-viborgskoler.aula.dk/maal-og-indholdsbeskrivelse 

  

 
7. Punkter til næste møde torsdag 
d. 10. juni 2021 

 

• Godkende referater 

• Revision af princip for sponsorering 

• Revision af årshjul 

• Mødeplan for kommende skoleår 

• Godkendelse af skema  

• Status på dimission og elevtal  
 
Forhåbning om at vi kan mødes fysisk - vi afventer de 
anbefalende retningslinjer.  

 

 
8. Evt. 

 

T-shirts og trøjer med skolelogo er lige på trapperne – 
nærmere info fra Christian.  

 
(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 
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Elevrepræsentant 
 
 
 
 

 Medarbejderrepræsentant 
 

Elevrepræsentant 
 
 
 
 

 Ledelsesrepræsentant 

Ledelsesrepræsentant  Ledelsesrepræsentant 

 
 


