
 
  

        

SKOLEBESTYRELSESMØDE – VESTRE SKOLE 

Mødedato 

Torsdag d. 25. januar 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 
 

Afbud 
 

 

 
 
 
1. Godkendelse af referat 
 

Referatet er godkendt 

2. Meddelelser 
 

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

 

a.   
Anette Smidt er ansat som pædagogisk leder pr. 1. feb. 2021. 
Anette skal primært stå for udskolingen. 
Maria-Louise har fået nyt job – Lise Troelsen er ansat som 
specialist pr. 1. feb. 2021.  
Tine Sejr Conrad – er fratrådt som pædagogisk leder.  
Pt. bliver der ikke ansat en ny pædagogfaglig leder. 
Der er indskrevet 32 børn til kommende 0.årg. – to klasser.  
Der er opsat nye garderober i indskolingen.  
Bænkene udenfor er udskiftet, øvrige bænke er renoveret.  
Der er fældet træer foran skolen. De store træer i skolegården 
er blevet studset.  
Der bliver opsat en ekstra basketballbane.  
Der bliver opsat nye gynger til marts – lille skolegård.  
Bevillingen til renovering af skolen er gået igennem – vi er 
tildelt 16,9 millioner.  
Skolefesten d. 25. marts 21 er aflyst pga. COVID-19. 
EUD/X-linjen genopstår ikke i samme for som nu. Der skal 
etableres en ny form. Vestre Skole skal samarbejde med 
forvaltningen og Ungdomsskolen om dette.  
 
b. Intet 
 

 



Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen 

Formand Sekretær Referent 

c. Intet 
d. Der er ikke blevet arbejdet med div. udvalg siden sidst. 
Daniel er kommet med i bestyrelsen på Ungdomsskolen 
 
e. Intet – forskellige arrangementer er blevet aflyst.  
 
 

 
3. Status på nødundervisning  
 

 
Elevrådet: Nødundervisningen er ikke det samme som at 
være på skolen. Det går dog godt. Der er denne gang mere 
gruppearbejde – det er rart. Lærerne klarer det godt. F.eks. 
lytte til podcast, mens man går en tur. Ud at finde forskellige 
ord. Dagene går hurtigt. Det er rart at se de andre på 
skærmen. Der er nok lange udsigter til, at eleverne kommer 
tilbage. Der er meget envejskommunikation fra lærerne – men 
lærerne gør det godt.  
 
Lærerrepræsentanter: Det er dejligt at høre, at eleverne kan 
mærke, at der er gode erfaringer fra sidste nødundervisning. 
Nødundervisningen foregår godt. Der er fokus på faglighed – 
men der skal også være tid til at komme ud og bevæge sig.  
Eleverne har pauser fra skærmen – eleverne giver udtryk for, 
at de skal nå meget i deres pauser.  
Indskolingen har fokus på, at eleverne så vidt det er muligt, 
kan sidde selv med deres materiale, for ikke at belaste 
forældrene.  
Vi forventer, at eleverne er med på webkameraet.  
Klasselærerne ringer eleverne op – for en trivselssamtale.  
I DSA er der særligt fokus på eleverne. De har brug for meget 
guidning. Det tager lang tid – men fungerer godt.  
Elever der har skolevægring har lettere ved at deltage i 
nødundervisningen.  
Tak til skolebestyrelsen for feedback i forhold til 
nødundervisningen.  
 
Forældre: Der er en god struktur på dagen. Det er forskelligt, 
hvor meget eleverne skal have hjælp af deres forældre. 
Lærerne er tilgængelige – og lette at få fat i. Der er spørgetid i 
indskolingen. Lærerne gør det rigtig godt.  
Det er ikke alle elever, der automatisk får sig rørt. Lærernes 
giver gode opgaver, der kræver at børnene får sig rørt. 
Børnene klarer sig rigtig godt.  
Der mangler entusiasme fra enkelte lærere, dette kan smitte 
af på børnene og på stemningen.  
Eleverne er blevet dygtige til Teams.  
Man skal passe på, at der ikke bliver lagt for stort pres på 
forældrene.  
Forslag med et møde med forældre og elev – hvordan går 
det? 10 min. en gang om ugen.  
Der er brug for at forældrene hjælper deres barn en del – 
dette er et vilkår pt. Lærerne gør det godt.  
Det er dejligt, at børnene har madkundskab og idræt.  
HUSK at lektier skal i AULA.  
 
 
Ledelsen:  
Der er forskel på, hvordan nødundervisningen gribes an i de 
tre afdelinger.  
L-MED afholder ugentlige møder – status og evaluering 
Mange møder bliver afholdt over Teams.  
Enkelte møder (med PPL og familieafdelingen) bliver afholdt 
ved fysisk fremmøde 
DSA, læsevejleder, matematikvejleder – hjælper de elever der 
har brug for det.  
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Nødpasning – elever der har brug for særlig opmærksomhed 
er i nødpasning. Også elever der ikke har internet derhjemme. 
Der er lektiehjælp i SFO.  
Pt. ved vi ikke om FP9 skal gennemføres – lige nu undervises 
der som om, at prøverne skal gennemføres.  
Der er gode erfaringer fra sidste nødundervisningsperiode.  
Vi har fokus på at holde strukturen for både lærere og elever. 
Der er sendt gode råd hjem til onlineundervisning. Vi har bedt 
eleverne om at være på via webkamera – det er vigtigt, at vi 
kan se hinanden. 
Der er fag, der er lettere at gennemføre end andre.   
I indskolingen er der særligt fokus på, at der også er noget 
socialt. Det er flot, at indskolingen er kommet på Teams.  
Der er elever der er selvkørende, men der er også elever, der 
virkelig har brug for hjælp. Vi håber, forældrene vil kontakte 
skolen, hvis der er udfordringer.  
Vi forsøger at gøre det bedste, vi kan.  
 
 

 
4. Trafik omkring Vestre Skole 
Jf. e-mail d. 10/12 2020 fra Line Højgaard 
(forælder i 4. og 7. klasse) om trafikken på 
Chr. Erichsønsvej samt status på 
trafikudvalgets arbejde. 

Politikerne ved, der er udfordringer ved Vestre Skole. 
Politiet har været forbi for at se på trafikken om morgenen. 
Der har været droneoverflyvning – vi afventer resultatet.  
Det tager tid – når der er nyt indkalder CM udvalget.  
Det er et stort problem, at forældre kører ind på Chr. 
Erichsønsvej. Beboere på Chr. Erichsønsvej opfordres til at 
kontakte kommunen.  

 
5. Sammenhængsmodellen: 
Forskellige fællesskab 
 

Skolebestyrelsen blev præsenteret for 
Sammenhængsmodellen – forskellige i fællesskab  
 

 
6. Godkendelse af timefordeling 
2021/22 
 

Udsat til d. 9. marts 2021 

7. Punkter til næste møde tirsdag d. 
9. marts 2021 

 

 
• Godkende timefordeling for kommende skoleår.  
• Budget 
• Årsberetning udarbejdes af Rikke. Sendes ud til 

forældrene på skolen. 
• Revision af princip? 
• Lejrskoler – klassetur eller andet 

 
 

 
8. Evt. 

 

  

 
(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 
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Forældrerepræsentant 
 
 
 
 

 Forældrerepræsentant 
 
 

Forældrerepræsentant 
 
 
 
 

 Medarbejderrepræsentant 
 

Elevrepræsentant 
 
 
 
 

 Medarbejderrepræsentant 
 

Elevrepræsentant 
 
 
 
 

 Ledelsesrepræsentant 

Ledelsesrepræsentant  Ledelsesrepræsentant 
 

 


