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Mødested Personalerummetpå Vestre Skole

 

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Rikke Bramming, formand
Elsebeth Fly, næstformand
Søren Skov

Henrik Holmskov

Gitte Jensen

Per ThomasFaust 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  Line Roslyng-Jensen

Noah Vester Hansen  
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Meddelelser

Ledelsen

Medarbejderrepreesentanter
Foreeldreradet SFO
Foreeldrerepreesentanter
Elevradet

 

Derer ansat to nye lærere og en støttepædagogtil
kommendeskoleår. Første skolebestyrelsesmødei

kommendeskoleår — der kommerenarkitekt, og fortæller

om renoveringsplan for Vestre Skole. Klasseværelserne

er i gang medat blive renoveret — nye lofter, malet, nye

projektorer, whiteboards. AULA’erne skal ogsa

renoveres/shines up. EUD/X-linjen — derertilmeldt 11

elever, introduktionsaften pa Mercantec d. 18juni.

Dimission, sidste skoledag for 9.arg. (22. juni 2020),

sidste skoledag for 0.-8.kl. (26. juni 2020, kl. 8.00-12.00)
osv. skal planlægges anderledes end vi plejer pga.

Coronavirus. Sommerferiefrokost for personaleterflyttet

til august/september. Derer en kort afslutning for

personalet d. 26. juni 2020,kl. 13.00-15.00. Vi starter
medfire klasser på kommende 7.årg. — eleverne inviteres
til fyraftensmøde inden ferien. Arrangementfor

kommende0.årg. — elever og forældre inviterestil et lille

arrangementd. 18. juni 2020. Eleverne skal have

mulighed for at hilse på deres kommendeklasselærere.I

SFO arbejdes der på at personalet arbejder i teams.

På biblioteket er der travlt — der bestilles bøger hjem til
kommendeskoleår, bogaflevering erigang, der har
 

 



 

væretet stort arbejde i forhold til Gyldendal — som primær

portal. Personalet har haft travlt — alt det ”vi plejer at gøre”
findes ikke mere. Der har været klassedannelse på

kommende7.årg. — en rigtig god proces.

c. Der har været mødei forældrerådet — planlægningen af
div. arrangementererlidt på standby.

d. Nødundervisning i Coronatiden - forældrene savner mere
reel undervisning.

Der har været nødundervisning siden midt i marts — det er

en helt anden mådeat drive undervisning på. Det har
også medført andre måderat lære på — fjernundervisning,
undervisning på mindre hold, med færre lærere, mere

samarbejde de ansatte imellem, læringen er sket på en

anderledes måde, Vi oplever megetglad og tilpasse børn.

Personalet arbejder mangetimer— og ervillige til at tage

en ekstra tørn i alle henseender.Vi vil fremadrettet have

fokus på alt det gode, det også har medført sig.

e. Intet
 

3. Skolebestyrelsesvalg

Opsamling på valgmødeti går d. 8. juni — der var 7 personer
til mødet, dvs. der bliver kampvalg.

Christian orienterede om proceduren.

Fokus på at få startet kommende skolebestyrelse godt op.
 

4. Kvalitetsrapporten
KV blev gennemgåetaf Christian

 

5. Godkendeprincip for
undervisning

  
Vestre Skole er afdelingsopdelt, og undervisningen og

læringen skal udvikle børnene vedat tage udgangspunkt

i deres ressourcer og potentialer. Dette skal sammen med

de sociale aktiviteter skabe rumtil, at alle skolens børn

udviklerlivs- og handlekompetencer med klare værdier,

somgør demgodtrustedetil livet i og udenfor skolen.

Dette kan opnåsved at:

+ der i undervisningen og læringen bruges varierede
undervisningsformerog at læring og undervisning

evalueres løbende.

"… lærerne arbejder individuelt samt i fag-, årgangs- og
klasseteam medtilrettelæggelse og organisering af
undervisningen.

* der i indskolingsteameneprioriteres samarbejde
med SFOogdaginstitutioner.

…… lærerne som udgangspunkthar sine

undervisningsopgaveri én af de tre afdelinger.

* fagenes minimumsogvejledendetimetal, samt

undervisningens samlede længdefastsættes af

folkeskoleloven. Skolen tildeler ressourcer i forhold
til aktuelle behov og muligheder.

* undervisningen begynder som udgangspunktkl.

08.00 og timer/fag fordeles jævnt over ugens 5
dage.  
 

Rikke Bramming
Formand

Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Sekretær Referent



 

udviklingen af sproglig forståelse og

grundlæggendetalforståelse starteri
børnehaveklassen.

det tilstræbes at starte skoleåret med pædagogisk og
socialt hensigtsmæssige klassestørrelser, og der
dannesnye klasser efter 6. klasse.

børnehaveklassernessociale og faglige relationer
evalueres og korrigeresi løbet af skoleåret.

Vestre Skole skaltilrettelægge et alsidigt og
fleksibelt valgfagsudbud for 9. årg. på tværs af

klasserne. 7. og 8. årg. tilbydes obligatoriske
valgfag — håndværk og design, madkundskab,

musik og billedkunst, og disse valgfag oprettes på
tværs af klasser. Holdstørrelserne dannesi forhold
til fagets karakter.

der som pædagogisk praksis anvendes differentieret
undervisning.

elevsamtalerer et vigtigt redskab i arbejdet med
elevernes faglige og personlige udvikling.

specialpædagogiske foranstaltninger organiseres
indenfor rammerneafden almindelige undervisning
i den form og det omfang, der vurderes at væretil
gavn for den enkelte elev og klassen.

læseundervisningen vægtes højt med henblik på
udvikling af læsefærdighederne.

læsningen som forudsætning for
kundskabstilegnelsen prioriteres højt på alle

klassetrin, bl.a. igennem læsebånd.

Vi ønskerat gå fra en præstationskulturtil en
læringskultur.

Revideret i skolebestyrelsen

9. juni 2020

 

6. Køreplan for strukturdebat
Intet nyt

 

7. Mødeplan for kommende
skoleår

Mandagd. 10. august 2020, kl. 17.00-19.30

(skolebestyrelsen konstituerer sig fra kl. 16.30-17.00)

Tirsdag d. 15. september 2020,kl. 17.00-19.30

Onsdagd. 28. oktober 2020, kl. 17.00-19.30
Torsdag d. 10. december 2020,kl. 17.00-19.30

Mandagd.25. januar 2020, kl. 17.00-19.30

Tirsdag d. 9. marts 2020,kl. 17.00-19.30

Onsdagd. 21. april 2020, kl. 17.00-19.30
Torsdagd. 10. juni 2020, kl. 17.00-19.30

 

8. Punkter til næste møde  Fælles opstart:

Velkommentil nye medlemmerO  
 

e Introduktion til bestyrelsesarbejde

e Renovering af skolen — besøg af arkitekt

e Hvordan elevsager håndteres

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent



 

Desuden:
e Lejrskoler

 

   
e  Årshjul

9. Evt. Tak for samarbejdet og indsatsentil alle fra skolebestyrelsen

— en særlig tak til de der træder ud af bestyrelsen.

10. Budget Deto yngste farfri
Orientering 
 

(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.)

  

 

  

  

  

  

  

  

Næstformand

Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant

Iles PAY)
Forældrerepræséntant Forældrérepræsentant

Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant

Elevrepræsentant Medarbejderrepræsentant

Elevrepræsentant Ledelsesrepræsentant

——_ ‘ CO
Li Sir Grad je ln sharcer,
Ledelsesrebfzesentant Ledelsesrepreesentant

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent


