
VIBORG
KOMMUNE

 

SKOLEBESTYRELSESMØDEPÅVESTRE SKOLE
 

Mødedato Mandagd.4. maj 2020 kl. 16.30-18.00 (ingen forplejning)

 

Mødested Personalerummetpå Vestre Skole — med god afstand imellem os

 

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Rikke Bramming, formand
Elsebeth Fly, næstformand

Søren Skov

Henrik Holmskov

Gitte Jensen

Per Thomas Faust Ryborg

Lene Brinch Knudsen

Medarbejderrepræsentanter:

Martin Borup, lærer

Mette Schutten, lærer

Elevrepræsentanter:

Line Roslyng-Jensen
Noah Vester Hansen

Ledelsesrepræsentanter:

Christian Riisgaard Madsen, skoleleder

Tina Kristiansen, pædagogisk leder

Tine Sejr Conrad, pædagogfaglig leder

 

Afbud  Lene Brinch Knudsen

Per Thomas Faust Ryborg
Noah Vester Hansen  
 

 

1. Godkendelseaf referat Godkendt

 

a) Der er ansat ny skolechef i Viborg Kommune — Hasse

V. Mortensen. EUD/X-linjen: vi har ikke kunne afholde

åbent hus — der er sendt en video udtil elever og

forældre på 7.årg. ikommunen, samtavisartikel.
Pædagogisk weekend — d. 6. og 7. november —
indhold Inkluderende læringsmiljø samt arbejdsmiljø.
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Meddelelser

Ledelsen

Medarbejderrepreesentanter
Foreeldreradet SFO
Foreeldrerepreesentanter
Elevradet

 
Fagfordelingen er godt i gang — der skal ansættes to

nye lærere. Stillingsopslagene er oppe, der er

ansættelsessamtaler i uge 21. Gitte deltager som

skolebestyrelsesrepræsentant. Derbliver to bh. kl.

kommendeskoleår. Derbliver fire 7.klasser.

kommendeskoleår.
Renovering: lofterne på skolen bliver skiftet, der er

kommetnyegardiner, nye vindueri vest-fløjen,

AULA'erneervedat blive renoveret, 8.a's lokale

renoveres, 2.b's lokale er renoveret. Genåbningen af
skolen er gået godt — nu afventer vi hvad fase 2 af
genåbningen indebærer.
Orientering og drøftelse af hvordan dagligdagen er for
6.-9. årg.'s eleverne.
 

 



 

Skolebestyrelsen skal afgive hgringssvar vedr.

fremtidigt budget.

b) Undervisningen i udskolingen fungerer godt.

c) Pædagogerne hjælper med skoledagen — lærer og

pædagogsamarbejdetbliver styrket igennem det

anderledes samarbejde.

d) Vi afventer, hvad genåbningsplan siger — der tænkes

på dimission, 9.årg. sidste skoledag MM.

 

Derer ikke valg, førend der kommernyt.
Nuværende skolebestyrelse fortsætter indtil valget kan

3. Skolebestyrelsesvalg foretages. Forældrerepræsentantertil nuværende 9.kl. elever
forlader selvfølgelig bestyrelsen.

 

Dererpt. ingen lejrskoler på Vestre Skole.
Efter sommerferien kan den nye bestyrelse drøfte, om

lejrskoler skal være en del af det at gå på Vestre Skole.

Dererpt. skitur for elever der deltager i skolepatruljen og

arbejder i kiosken — skoleåret 2020/21 er sidste gang skituren

afvikles. Det giver bedre mening at fordele midlerne på

anderledes måde. Derskal findes en anden måde,at belønne
eleverne på. Kommendeskoleår får klasserne en elevtakst på
ca. 300 kr. pr. elev til udflugter for klassen.

4. Lejrskoler

 

KV 20 — er på vej. Bliver lagt på skolens hjemmeside, når den
5. Kvalitetsrapporten er klar.

 

6. Revidere princip for Princippet blev revideret — gennemgås ved næste møde.

undervisning

 

Mødetflyttestil tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 17.00-19.30.

7. Punktertil næste møde
Torsdag d. 11. juni 2020 —
tidspunkt følger (afhængeraf
virussituationen)

mødeplan for kommendeskoleår

skolebestyrelsesvalg
køreplan for strukturdebat
KV 20
Budget

€ Hvordan håndteres elevsager på Vestre Skole?
Fælles opstart for ny skolebestyrelse. (Når der er en

ny bestyrelse.)

 

8. Evt.

 

Udsat

9. Budget    
 

(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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Medarbejderrepreesentant
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