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0. §16b

Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der

kan treeffes beslutning om at afkorte skoledagen. Derudoverer

det skolebestyrelsens opgave at fore tilsyn med skolens

virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de

ressourcer, der ellers ville have været brugt til den
understøttende undervisning, også bliver overført til flere
voksnei klassen i fagundervisningen.?

I forbindelse med bestemmelseni folkeskolelovens & 16 b, som

giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden

ved at konvertere den understøttende undervisning til flere

voksne i fagundervisningen, vurderer skolebestyrelsen fra

Vestre Skole, at det er den rigtige løsning for elever i

indskolingen - dette for at sikre klassens trivsel og faglige

udvikling ud fra personalets beskrivelse.
 

1. Godkendelse af referat Referatet er godkendt

 

 2. Meddelelser

a. Ledelsen

b. Medarbejderrepræsentanter
c. Forældrerådet SFO
d. Forældrerepræsentanter  a) To barselsstillinger er stået op. Ny overvågning er nu

oppe at køre. Renovering er i gang — lofter, gulve og

vægge. Elevtallet 578 pr. 1. nov. 2019. Kvalitetsrapporten
bliver lavet i januar 2020. Bestyrelsen laver årsberetning

som skal være en del af KV.

 

 

1 https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/afkortning-af-skoledagens-laengde

 



 
e. Elevrådet(?) b) Derer fokus påjuleri. Der er afholdes skole-hjem-

samtaler. Juletræsdans ved Rådhuset. Julebankofor hele
skolen.

c) Der har i dag været store-kage-bage-dag — det har været

hyggeligt, børnene var glade. Der har været afholdt

udvidet personalemøde — fokus på værdier,

kerneopgaven, de igangværendeaktiviteter. Fokus på
løbehjul der forsvinder.

d) Legepatrulje — findes der retningslinjer?

e) D. 19. dec.kl. 8.00-9.50 — juletræsdans rundt om

juletræet ved Rådhuset, eleverne følges ad —
venskabsklasser. Næste år sætter vi et stort juletræ op

foran skolen. D. 18. nov. var Noah og Linetil byrådsdag —

de fik 23.500 kr. som skal brugestil et ungdomsmiljø ved
kiosken og på gangen2.sal.

 
Opfølgning fra elevrådet, der diskuterer det d. 3. dec. 2019 og
laver en handleplan.

Forslag fra elevrådet:

e En dag på skolen hvor alle rydder op

e Flere skraldespande

e Rundtur/skemaover oprydning — alle har et ansvar for
at holde skolen ren.

e Handterre paalle toiletter — for at undga papir ved
toiletterne.

3. Hold rent-kampagne

Elevradet arbejder videre med forslagene.

 
Hvad er konsekvensen,nar eleverne ikke afleverer deres

telefon. Skal der være en konsekvens — konklusion Ting Ta'r
Tid. Eksisterende praksis bibeholdes.

Indskolingen og mellemtrinnet — det fungerer godt

4. Mobilfri skole - evaluering Udskolingseleverne benytter computeren i stedet for telefonen
— hvad gørvi ved det, og skal der gøres noget ved det? Der
tages individuelle hensyn. Computeren må de beholde.

Fokus på derette alternativer for at være aktiv i frikvarterne.

 
7. og 8. klasse tilbydes nu obligatoriske valgfag.

5. Valgfagsudbud (Vestre og 9. klasse tilbydes andet valgfag enten på Vestre Skole — eller
Ungdomsskolen) på Ungdomsskolen.

 Skolernes ferieplan 2020/2021

Sommerferie 2020: Lørdag den 27. juni til søndag den 9. august 2020

Efterårsferie 2020: Lørdag den 10. oktobertil søndag den 18. oktober 2020

Juleferie 2020: Lørdag den 19. december 2020til søndag den 3. januar

2021

Vinterferie 2021: Lørdag den 13. februar til søndag den 21. februar 2021
i Påskeferie 2021: Lørdag den 27. marts til mandag den5. april 2021

6. Ferieplan St. Bededag 2021: Fredag den30. april til søndag den 2. maj 2021
Kr. Himmelfartsferie 2021: Torsdag den 13. maj til søndag den 16. maj

2021

Pinseferie 2021: Lørdag den 22. maj til mandag den 24. maj 2021

Grundlovsdag 2021: Lørdag den 5.juni 2021

Sommerferie 2021: Lørdag den 26.juni til ”Endnuikke fastlagt”

Ferieplanen er fremlagt.

 
Overskuddeterpt. på ca. 20.000 kr. Elevrådet kan komme    
 

7. Skolefest (udvalg og medforslag til, hvad pengene skal brugestil.

overskud)

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent



 
Der er et udvalg, der arbejder på at planlægge skolefesten.

Fortsat fra d. 4/11. Jeg har fået nys om følgende fra sidste BU
referat:

Der afholdes 4 dialogmøder hvor repræsentanter for Børne-

og Ungdomsudvalget mødes medskolebestyrelserne og

repræsentanter fra Skole-MED

Møderneafvikles på følgende datoer:

o 16. december 2019

o 17. december 2019

o 8. januar 2020

o 20. januar 2020

Skolebestyrelserne inviteres til dialogmødernei tilfældigt

8. Opfølgning fra dialogmødet sammensatte grupperinger
d. 2/10 og forberedelse af Skolebestyrelserne skal forud for dialogmøderne forberede
kommendedialogmøde inputtil mulige principper ud fra en rækkeforskellige

tematikker, som f.eks. ledelse, matrikler, skolestørrelser,

klassekvotienter m.m. Baggrundsmateriale og den konkrete

forberedelse fremsendestil mødedeltagerne i uge 49

Præsentation af principper fremlægges på stormøde den 24.

marts 2020

 

Umiddelbartser vi størst mulighed for fleksibilitet ved at

være åbne overfor, at der kan ske et samarbejde med de

andre byskoler,fx ift. distrikter og optimering af

klassestørrelse.

 

 

Udsat

9. Revidere princip for skole-
hjem-samarbejde

10. Brandingaf skolentil Udsat
kommendeforældre

 
Revidere princip for skole-hjem-samarbejde

 

11. Punkter til næste møde Branding af skolen til kommende forældre

Tirsdag d. 28. januar 2021 Kvalitetsrapporten
Skolebestyrelsesvalg
Skolefest

Intet

12. Evt.

 
Gennemgangaf budget 2019 jf. november opfølgning

13. Budget mm.    
 

(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 mødeafalle
mødedeltagerne.)
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Formand [ Næstformand

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent
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Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent


