
 
  

        

SKOLEBESTYRELSESMØDE – VESTRE SKOLE 

Mødedato 

Tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 17.00-18.30 på Teams 
 
 
 

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 
 

Maiken Boel Rømer 
Henrik Holmskov  

 
 
 
1. Godkendelse af referat 
 

Og HUSK PRÆSENTATIONSRUNDE!!! 
Referat er godkendt  

2. Meddelelser 
 

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

 

  
Ledelsen:  
Fremvisning af billeder af forbedring på udearealer og aulaer 
på skolen - eks. nye bænke og garderober  
 
Indvielse af legeplads mandag d. 15/3 for indskolingen. 
Viborg Stift Folkeblad er inviteret.  
 
Besøg af Arbejdstilsynet i SFO. Vi får en grøn smiley.  
 
Der afholdes MUS-samtaler for personalet 
 
Vi har påbegyndt planlægningen af kommende skoleår 
 
Christian og Martin er i gang med at planlægge et 
fyraftensmøde med Rolf - tilknyttet psykolog - opfølgning på 
tiden i hjemsendelsesperioden og fokus på det fremadrettede 
gode arbejdsmiljø for medarbejdergruppen.  
 
Nyt vedr. trafik – opfølgning på drone-filmningen. Det er til 
drøftelse på kommende møde i udvalg. Chr. Eriksens vej – er 
det der, løsningen skal findes? Vi afventer.  
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Vigtigt at være opmærksom på ikke at bruge medierne i 
forhold til at gøre opmærksom på de udfordrede trafikforhold. 
Dette kan skabe et negativt fokus på skolen 
Forældrehenvendelser vedr. trafik henvises til Teknik og miljø.  
 
Vestre Skoler deltager i to projekter under Fremtidens Skole. 
Projekterne er med fokus på samarbejdet med 
flersprogsfamilierne og inkluderende læringsmiljøer. Vi 
samarbejder med 3 andre skoler og skal videndele vores 
samarbejde på en kommende bazar for alle Viborg-skoler.  
 
Sabrina skal på barsel – der er ansat en barselsvikar 
 
Martin/Betina: 
Intet nyt – venter på punktet ”corona” 
 
Forældre: 
 Thomas vil tage kontakt til chefen for teknik/Miljø vedr. 
trafikudfordring – kender hende privat.  
 
Elevråd:  
Afventer coronapunkt på dagsordenen.  
 
 
 
 
 

 
3. Status på nødundervisning og 
opstart 
 

 
SFO:  
Eleverne møder ind i eget klasselokale om morgenen.  
Om eftermiddagen er der en voksen pr enkelt klasse frem til 
15.45.  
God feedback fra personalet. Pædagogerne kommer tættere 
på de elever, de har i egen klasse.  
 
Indskolingen: 
Hver klasse har så få voksne som muligt, pædagogerne ligger 
nogle ekstra timer i skoledelen – god bemanding omkring 
børnene. God mulighed for dobbeltbemanding i lektionerne.  
Børnene virker glade og tilpasse, og personalet er glade for at 
være tilbage.  
 
Mellemtrin:  
4. årgang er tilbage. 2 -3 lærere på de enkelte klasser som 
dækker alle fag. Musik og billedkunst kører via online-
undervisningen, mens der er en anden lærer i klassen. Sikring 
af den fagfaglige undervisning.  
5-6 årgang: kører nødundervisning, følger skema, elever og 
lærere er trætte af nødundervisningen, trivselsgrupperne giver 
god mulighed for at mødes med eleverne og at ”se dem i 
øjnene”. Trivselsgrupperne må være 4 elever og en voksen. 
Betina har i 5B haft en gåtur som omdrejningspunkt – 
eleverne er rigtig glade for at mødes. Trivselsgrupperne kan 
mødes i dan/mat-lektionerne.  
 
DSA: 
I indskolingen følger DSA- eleverne klassernes almene 
undervisning. Lærerne kontakter Betina ved behov.  
5 -9 kl – DSA-lærerne møder eleverne via Teams – fokus på 
at tale dansk frem for decideret undervisning.  
 
Udskolingen:  
Styr på kommende afgangsprøver – det giver ro for elever og 
lærere.  
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Elever og lærere er mættet af fjernundervisningen, og også 
her er trivselsgrupperne et godt indspark.  
Vestre Skole har haft god fokus på hele fagrækken.  
Opmærksomhed på den selvforstærkende effekt i al den 
negative omtale i medierne om elevernes trivsel. Lærerne har 
god kontakt med eleverne. Mange elever klarer sig godt, og vi 
er opmærksomme på de elever, som har det svært – de 
møder ind fysisk på skolen.  
Bruges den negative omtale af elevernes trivsel bevidst i 
medierne for at presse politikerne til større genåbning? 
 
Elevråd: 
Kan være svært ikke at lade sig distrahere af mobiler i 
fjernundervisningen 
Mange elever hopper fra undervisningen og er trætte af at 
sidde foran skærmen.  
Det kan være svært at motivere sig til at få lavet afleveringer 
og mødes i grupper 
 
Kammerater og fællesskab savnes! At kunne ses fysisk.  
 På 9. årgang har der været fokus på at komme tilbage til 
fællesskabet – fokus på trivsel frem for undervisning.  
De naturvidenskabelige fag er tunge som fjernundervisning – 
bedre i den fysiske undervisning 
Opstart af projektopgaven er påbegyndt.  
Dejligt, at der er kommet info om kommende afgangsprøver.  
 
Ledelsen: 
Pressemeddelelse om at 5 -8. årgang må komme til fysisk 
fremmøde en dag om ugen – mødes til udeundervisning. Vi 
afventer udmeldinger lokalt.  
 
Eleverne er glade for at være tilbage.  
Vægt på den sociale trivsel, når eleverne kommer tilbage i 
huset. Vigtigt at prioritere fællesskabet.  
Det skal være rart at komme tilbage.  

 
4. Budget 
 

Nyt økonomisystem. Systemet er ikke særligt overskueligt, og 
funktioner mangler.  
2021: Overskud over 5% fører til reducering af overskud. 
Coronapengene kan også blive trukket tilbage.  
Overskuddet over 5% er fra ledelsens side blevet omsat til 
opdatering af idræt og musik-lokalerne. Der er også købt nye 
møbler til lokale 22, bænke udenfor, gynger til legeplads, 
garderober. Elevrådet har været med i udvælgelsen af 
nyindkøb. Dette har medført, at skolens overskud ligger under 
de 5%.  
Der er elevnedgang. En stor 9. årgang forlod skolen i 
sommers, og der er færre nye i 0. årgang. Der kommer 4 7. 
klasser i kommende skoleår.  

 
5. Årsberetning 
 

 
Punktet er udskudt til næste møde  

 
6. Godkendelse af timefordeling 
2021/22 
 

Skolebestyrelse og L-MED skal godkende 
timefordelingsplanen inden planen kommer ud til 
medarbejderne.  
Vi følger vejledningen fra UVMs timetalsberegning.  
Kommende 6. årgang – 33 elever – ikke nødvendigt at dele 
eleverne på 3 hold i de kreative hold. Derfor laves der ikke et 
rul mellem sløjd, håndarbejde og billedkunst.  
Der laves holddeling på 4. årgang i stedet.  
 
Bestyrelsens godkender timefordelingsplanen.  

 
7. Skoletrøjer 

Der har været en elevforespørgsel om mulighed for køb af 
hoodie med skolelogo.  
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 Der er indhentet tilbud via Sportigan/ Steffen  
Pris er 260 kr incl tryk 
t-shirt – 100 kr incl tryk  
Eleverne skal selv handle i Sportigan, og de kan vælge 
forskellige kvaliteter – eks. om man ønsker en Nike-trøje.  
 
Kommentarer: 
God idé - ops på de elever, som ikke har råd til indkøb  
Hvor skal Vestre Skole -logoet sidde – skal være fælles for 
alle. 
Udmelding om, at der ikke må tilknyttes sponsor-logoer.  
Hvordan undgår vi, at familier føler sig presset til køb.  
 
Bestyrelsen godkender forslag.  

 
8. Punkter til næste møde onsdag 
d. 21. april 2021 

 

 
• Revision af princip 
• Lejrskoler  
• Elevsager v. Tina og Anette  
• Årsberetning 

 
 

 
 

 
9. Evt. 

 

Intet at tilføje.  

 
(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 
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Ledelsesrepræsentant  Ledelsesrepræsentant 
 

 


