
Dagsorden
Feelles skolebestyrelsesmade for Vestre og Finderuphgj skoler

4. november 2019 kl. 17.00 — 19.30

Finderuphgj skole

Formal: At styrke samarbejde mellem Finderuphgj og Vestre skoler.

1. Tid i egen bestyrelse
2. En bid mad

3. Gruppe og plenum: Brobygning.

a. Hvordansikrervi en god social overgang.? Klassedannelser, sociale arrangementer.
e  Klassedannelse tidligere eller passende? Principper for klassedannelse

efterspørges. Hvilke kriterier skal der være.

e Sociale arrangementer — bedre foreeldredeltagelse ved møder og arrangementeri
ny 7. klasse. Der er mange forældre til det første mødei 6. klasse. Bestyrelserne
opfordrertil mere tid sammen som forældre i den ny klasse ved dette arrangement.
Derstilles forslag om, der skal være forældre, der fortæller om vigtighedeni at
bakken op som forældre i en ny klassesammensætning.

e Degodehistorier. Det, der virker.

e  Trivselsugerigtig uge.

b. Hvordansikrer vi en god faglig overgangtil udskolingen? Viden om undervisningsmetoderne
de to skoler?

"…… Større samarbejde for at afklare forventninger de to skolers lærere mellem.
Eksempelvis hvilke IT-matematik kompetencer forventer overbygningen på Vestre,
at elever fra Finderuphøj har eller har kendskabtil, når de starter på Vestre.

=… Narrativet om at spille hinanden gode.

e Derstilles forsalg om at bytte bern/lerere.
Kunne man lade en Finderuphøjlærer overtage en klasse på Vestre og omvendt ien
ugestid.

4. Gruppe og plenum: Samarbejde.

a. En generel udfordring/opmeerksomhedfor begge skoler. Hvordansikrervi, at forældrenei
skoledistriktet vælger distriktsskolen.

e For at udvikle sammenblivervi nødtil at vide, hvad vi udvikler fra. Aula giver en
bedre mulighed for kommunikation på tværs på skolen.

. Begge skoler kan sørge for at lave god skole. Hvis lærerne synes, det er en god
arbejdsplads — en fed skole, oplever eleverne også, at de går på en god skole og
forældrene fortæller, at de er glade for deres børns skole og deres børn gårgladi
skole.

e Derstilles forslag om, at efter nytår sætter repræsentanter fra begge skoler sig
sammenom atprofilere de gode historier om begge skoler og om samarbejdet.

e Fagligt samarbejde på tværs— facilitering af samarbejdet af ledelsen — eventuelt
meddeltagelse af udskolingslærere. Inspireret af Edison.

e Der er j år skruet godt op for samarbejdet med fælles dage for både 4. årgang, 5.
årgang og selvfølgelig 6. årgang. Lad os se hvad indsatsenfra i år fører med Sig.

b.. Hvad kanvi — særligt i en kommendestrukturdebat — gøre for at gøre valget af Finderuphøj
og Vestre skoler attraktivt

Vi nåede ikke punktet.



VIBORG
KOMMUNE

 

SKOLEBESTYRELSESM@DEPA VESTRE SKOLE
 

Mødedato Mandag d. 4. november2019,kl. 17.00-19.30

 

Mødested
Finderuphøj Skole, Viborg — først for os selv 17-18, og derefter 18-19.30

sammen medbestyrelsen for Finderuphøj (se dagsorden for den fælles del

af mødet, som Tina har sendt ud)

 

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 ThomasFaust Ryborg

Søren Skov   
 

0. Forældremøder — evaluering

Generelt gode møder.

Undring overat der ikke var flere forældre repræsenteret på

forældremøderne — særligt på 7. årg./9. årg.
Forslag omkring at skoleleder deltager i hele mødetpå alle
årgange.
Undring over at elever må væreindei alle frikvarterer.

 

1. Godkendelse af referat Godkendt

 

a) Legepladsen er færdig. Sløjdlokalet er ved at blive

renoveret. I personalerummetbliver loftet skiftet ud.

  
2. Meddelelser Renovering af klasselokaler starter så småt op.

AULAerstartet op — indholdsbeskrivelse for SFO er på
a. Ledelsen vej. Der er i weekenden problemer med at unge

i . menneskerholderfest i skolegården — vi er i kontakt med
2 Medarbejderrepræsentanter SSPogpoliti. Vi arbejder med at få etableret overvågning
c. Foreeldreradet SFO på skolen.

d. Forældrerepræsentanter b) Udskolingen harhaft filmuge. Terminsprøve. UPV.
e. Elevradet(?) c) Forældrerådet består desværre kun af 3 personer.

d) Intet

e) Byrådsdag — elevrådet har modtagetforskellige forslag,
valgetgår på at skabe et godt miljø i kantinerummet.
 

 



 

 
Udskolingen haren plan for, hvem der skal holde renti lokale
33.

3. Hold rent-kampagne Der er dukseordningi klasserne.
Elevrådet diskuterer det d. 3. dec. 2019— og laver en
handleplan.

 4. Opfølgning på budget Udsat

 
Orientering
Hvordan kan vi samarbejde med vores naboskoler- for at5. Opfølgning på dialogmøde højne kvaliteten,

 6. Opfølgning på den Vi gennemgik tegn og delmål for 2019-20. Vi er godt medi
dialogbaserede aftale forholdtil intentionerne.

 
Derer et udvalg — som arbejder videre. Elevrådet er også

T. Skolefest (udvalg og inddraget — her var der dog ikke mange kommentarer.

 

 

 

 

overskib) Udskolingenvil gerne deltage i skolefesten.

8. Revidere princip for skole- Udsat
hjem-samarbejde

9. Brandingaf skolentil Udskydesevt.
kommendeforældre

e Mobilfri skole - evaluering
10. Punktertil næste møde e Obs.skolefest

Tirsdag d. 10. december e Valgfagsudbud, herunder pa Ungdomsskolen.

17.00-19.30 e Revision af princip
e Ferieplan

. Opfølgning — dialogmødet — hvilken betydning har det
for Vestre Skole?

11. 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 anføresi protokollen hvilke
medlemmer, der er fraværende. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert mødeafalle '
m@dedeltagerne.)

Han Baw |
 

 

  

   
  

 

 
 

Formand 1 Næstformand

hour Cried Kurlan
Foreeldrerepreesentant rerepreesentant

Nun Tobefle
.

Foreeldrerepreesentant ores drerepraesentant

Foreeldrerepreesentant i

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen ina Kristiansen
Formand Sekretær Referent



Lint koslyna- resin. uth. (\ iMin
Elevrepraesentanit Medarbejderrepreesentant
 

 

 

Elevrepraesentant Ledelsesrepreesentant

TUMisou “esnye tan
Ledelsesrepraesentant Ledelsesrepreesentant

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent


