
 

  

        

SKOLEBESTYRELSESMØDE – VESTRE SKOLE 

Mødedato 
Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 17.00-19.30 
 

Mødested Personalerummet på Vestre Skole  

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 
Andreas 9.c - suppleant 
 
Ledelsesrepræsentanter:  
Christian Riisgaard Madsen, skoleleder 
Tina Kristiansen, pædagogisk leder 
Tine Sejr Conrad, pædagogfaglig leder 
 

Afbud 
 

Tine Sejr Conrad 
Ida 
Per Thomas Faust Ryborg 
 

 
 
 
1. Godkendelse af referat 
 

Referatet er godkendt 

2. KORTE meddelelser 
 

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

 

a. Der arbejdes på at gøre udearealer vedligeholdelsesfrie. 
Der arbejdes på at: bænkene skal have en update, forskellige 
områder bliver forskønnet. Multibane. Græsområdet ved gl. 
bibliotek.  
Henrik og Mikkel vil gerne undersøge om der er fonde, der 
kan hjælpe med etablering af forskønnelse af udearealerne.  
Elevrådet skal til byrådsdag – her vil der også komme forslag 
til forskønnelse af skolen.  
MED har ikke yderlige kommentarer til høringssvaret – der er 
indgivet til Fremtidens skole. 
Der indkøbes garderober til indskolingen, de bliver sat op 
efter nytår. Væggene skal nok renoveres først.  
Pædagogisk weekend er aflyst – dog afholdes møde om 
inkluderende læringsmiljøer fredag d. 6. november 2020. 
Der er møder vedr. arbejdsmiljøet. Rolf Stabel guider os 
igennem. 
Coronavirus – vi afventer nye restriktioner fra forvaltningen. 
Der har endnu ikke været elever, der har været smittet med 
COVID-19. 
Omstrukturering i ledelsen. Ny pædagogisk leder til 
udskolingen – stillingsopslag bliver slået op snarest. 
Udskolingen er voksende 
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Tina Kristiansen bliver pædagogisk leder for 1. – 6. kl. 
Tine Sejr Conrad bliver pædagogfaglig leder for SFO og 
0.årg. 
Christian og HR-konsulent udvælger kandidater.  
Gitte og Rikke deltager fra skolebestyrelsen. 
EUD/X-linjen – der træffes først beslutning i november.  
Praksis nærvejleding inspireret af co-teaching – Vores 
vejledere skal være mere i praksis end tidligere hvor man tog 
børn ud af klasserne.  
Vi er ved at få uddannet en ordbllindevejleder 
Juleklippedag – bliver uden forældre 
Luciadag – bliver uden forældre, vi ved ikke helt hvordan vi 
kan gøre det.  
Julegudstjeneste – heller ikke her ved vi helt hvordan det skal 
gøres, evt. virtuelt. 
Vi sætter juletræ op foran skolen.  
 
b. Der har været motionsdag – det gik godt, på trods af 
COVID-19. Udskolingen har haft filmuge. Filmgalla er udsat – 
på ubestemt tid. Mellemtrinnet har været på 
bondegårdsbesøg. Der har været forfatterbesøg for 
udskolingen – mellemtrinnet får besøg af forfatter i næste 
uge.  
 
c. Der kommer mail til forældre, om ikke at komme i SFO 
mere end højest nødvendigt. Vi vil meget gerne sende 
børnene ud til forældrene.  
 
d. Intet 
 
e. Elevrådet skal til byrådsdag d. 16. november 2020. 
Elevrådets forslag er at gøre basketball-banen bedre og 
udvide med en bane mere. Gyngerne skal også skiftes. 
Materialerne skal være i metal – og med andre hængsler. 
Legepladsen bliver brugt af hele midtbyen – et godt argument 
for at få flere penge fra Byrådsdagen.  
 
 

 
3. Opfølgning på den 
dialogbaserede aftale 
 

Der arbejdes ikke med den i øjeblikket.  

 
4. Hvordan vi kan få flere fra 
distriktet til at vælge Vestre Skole 
 

Brainstorm – hvordan får vi flere til at vælge Vestre Skole. 
 
Hvorfor vælger nogle friskolen og privatskolen.  
Der skal være et godt samarbejde med børnehaverne. Vi får 
børn fra 10 børnehaver. Børnehaverne skal besøge Vestre 
Skole – låne lokaler, være sammen til arrangementer, lære 
lærerne og pædagogerne at kende, biblioteksbesøg osv.  
Fortsat åbent hus-arrangementer. 
Fortælle de gode historier i indskolingen – vi skal have 
Danmarks bedste indskolingen og SFO.  
Vi skal fortælle, at skolen ser slidt ud, fordi den bliver brugt af 
rigtig mange mennesker i Viborg.  
Opdatering af skolens hjemmeside – hvorfor har forældrene 
valgt Vestre Skole, hvad gør den god, hvad laver vi af 
spændende ting. Evt. en film.  
Benytte Viborg Stift Folkeblad eller Ugeavisen.  
Der skal være mulighed for at byens folk kan låne lokaler på 
skolen. 
Daniel, Christian, Tine og evt. Tina samt lærere arbejder 
videre med punktet.  
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5. Nedsættelse af trafikudvalg 
 

Christian har været i kontakt med Midtbyens gymnasium – i 
forhold forældrehenvendelser omkring deres elevers kørsel 
på cykel.  
Christian har også været i kontakt med politiet – og der har 
været en drone for at tjekke trafikforholdene omkring skolen. 
Park og Vej vil gerne være med til at forbedre forholdene 
omkring skolen.  
Forslag om at etablere ”røde spor” omkring Vestre Skole eller 
ensretning omkring skolen.  
 
Daniel, Henrik, Gitte og Christian vil gerne deltage i en gruppe 
som kan tale mere med Park og Vej.   
 

 
8. Punkter til næste møde d. 10. 
december 

 

 

• Lejrskoler - brainstorm 

• Håndtering af elevsager – Tina  

• Rengøring (elevråd) – punktet udsættes, da der er 
bedre styr på oprydning på skolen. Elevrådet tager 
punktet op en gang imellem.  

• Sammenhængsmodellen: Forskellige fællesskaber 
 
 

 
9. Evt. 

 

Vi forsøger at følge retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen 
bedst muligt.  
 

 
10. Opfølgning på budget (uden 
elever) – efter evalueringen af 
fællesmødet 

Budgettet blev gennemgået – økonomien er god. Der er afsat 
flere penge til undervisningsmaterialer, samt til udflugter for 
alle klasser (når det kan lade sig gøre pga. Coronavirus).  

 
(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.) 
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 Næstformand 

Forældrerepræsentant 
 
 
 
 

 Forældrerepræsentant 

Forældrerepræsentant 
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Forældrerepræsentant 
 
 
 
 

 Medarbejderrepræsentant 
 

Elevrepræsentant 
 
 
 

 Medarbejderrepræsentant 
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Elevrepræsentant 

 
 
 
 

 Ledelsesrepræsentant 

Ledelsesrepræsentant  Ledelsesrepræsentant 

 
 


