
SKOLEBESTYRELSESM@DEPA VESTRE SKOLE

 

VIBORG
KOMMUNE

 

Mødedato Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 17.00-19.30
 

Mødested Vestre Skole, lokale 22

 

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 Schitten, leerer

Elevrepresentanter:

Line Roslyng-Jensen

Noah Vester Hansen

Ledelsesreprzesentanter:

Christian Riisgaard Madsen, skoleleder

Tina Kristiansen, pædagogisk leder

Tine Sejr Conrad, pædagogfaglig leder
 

Afbud  Noah Vester Hansen

Søren Skov  
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Sløjdlokalet er blevet renoveret. Der kommernye vinduer
i vest fløjen i løbet af året. Der er sat overvågning op.

Mindsetbaseret undervisning er nu afsluttet. Ny lærer er
startet som barselsvikar. Viborg Kommuneharpt. ingen

skolechef. I SFO arbejdes der med faglighed — hvordan

understøttes SFO'ens værdier — skolens fælles vision.

Skolen er blandt 5 af kommunensskoler, der har søgt og

På kommende mødeplanlægges Talent 14.maj 2020.

Derer købt presenningtil at sidde på. D.16. april 2020 —

udskolingen — det er besluttet, at det ikke kan lade sig

brandveje — må de ikke stå på gangene) og økonomi.
Skolebestyrelsesformændenefra midtbyens skoler har

1. Godkendelseaf referat

a)

Derer pt. indskrevet 30 elevertilkommende0.årg.
Meddelelser BR g

er bevilliget 50.000kr. til styrkelse af læselyst på
Ledelsen mellemtrinnet og i udskolingen.
Medarbejderrepræsentanter b) I udskolingen er der projektuge.

Forældrerådet SFO c)
Forældrerepræsentanter
Elevrådet(?) tager SFO børnenetil GAME.

d) Der er forespurgt, om der må være køleskabei

gøre pga. manglende rengøring, pladsmangel(pga.

mødtes — der er givet håndslag på,at vi alle spiller
sammen. 3. februar 2020 møde på Ungdomsskolen — Vi-borger.dk
 

 



 

Lektier i AULA. Indskoling: Lektier skrives i Aula — Ugeplan

skal vazere i Meebook. Mellemtrin: Lektier pa tavlen og

eleverne skriver det ned i deres lektiebog, hvilket lærerne

har ansvaret for. Udskoling: Lektier i Aula.

Trivselsmåling er et godt arbejdsredskab for at arbejde
med at sikre god trivsel på skolen. Trivselsmålingen er
lovpligtig. Trivselsmålingenblev drøftet.

e) Elevrådet overvejer pt. hvad pengene fra byrådsdagen

skal brugestil — 25000 kr. Der købes
siddepladser/arbejdspladser ved boden.

 

3. Skolebestyrelsesvalg

Tidsplan vedhæftet og gennemgået.

Rikke Bramming — træder ud — men ønsker genvalg

Elsebeth Fly — træder ud

Søren Skov — træder ud

Henrik Holmskov- bliver

Gitte Jensen- bliver
Per ThomasFaust Ryborg - bliver

Lene Brinch Knudsen — træder ud — ønskerikke genvalg

Pt. ingen suppleant — der skal findes 1-2 personer.

Der skal findes 3 personer og 1-2 suppleanter

17. februar 2020kl. 17-18 afholdes kandidatmødeforalle
forældre — skolebestyrelsen deltager.

 

4. Kvalitetsrapport

Gennemgang af KV udsættes — da rapporten pt. ikke er

genereret.

N.B. Bestyrelsens årsberetning er udarbejdet som en del af

kvalitetsrapporten og skal fremlægges for skolens forældre —

mandagd.17. februar 2020,kl. 17.00.
 

5. Branding af skolen overfor

kommendeforældre

Hvordankanvifå flere forældre til at vælge Vestre Skole?

Der arbejdes med brobygning sammen med Børnehaven

Prinsen.

Fortællingen om en god SFOervigtig.

Der er tre gode arrangementerfor forældre/elever, der skal

træffe beslutning om kommendeskolevalg for elevertil 0.årg.

Hvilke gode arrangementervil vi være kendtfor.

Opdatering af hjemmesiden, gode udtalelser, citater fra

elever, lærere og forældre, gode billeder, opdaterede

materialer.

 

6. Skolefest (udvalg og

overskud)

Skolefesten er vel undervejs.

Festen afholdes torsdag d. 2. april 2020.

Overskudfra tidligere skolefester bruges sammen med

pengenefra byrådsdagentil indretning af ungdomsmiljø.

 

7. Revidere princip for skole-
hjem-samarbejde  Revideret princip:

Skole-hjem-samarbejdet

Formål:

Atdet enkelte barn sikres et vellykket skoleliv gennem et gensidigt,

forpligtende samarbejde mellem skole og hjem.

På Vestre Skole er der: Plads til alle — menikketil alt.  
 

Princip:

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent



 

Samarbejdet baseres på, at der gennem skoleforløbet sikres indsigt og

medansvari barnets/elevens faglige og sociale udvikling.

Forældrene skal have mulighed for aktiv medleven i skolens hverdag.

Gennem konstruktiv dialog sikres forældrenes medansvari skolelivet.

Forældrene mødes imødekommende ogprofessionelt med tydelige

forventninger til det gensidige samarbejde om barnets faglige og sociale

udvikling.

Derfor forventervi:

e at forældre deltager aktivt og konstruktivt i møder og samtaler

e at forældre-elev-lærer-samtaler er velforberedte af alle parter.

(Elevplan, evaluering, samtaleark, mm. indgår)

e at der er et tæt samarbejde mellem undervisningen ogfritidsdelen

(SFO og klub).

e at forældrene opbyggeret aktivt forældrenetværk og forældreråd i

både skole og SFO medgensidigtillid som det bærende element.

Revideret i skolebestyrelsen

28. januar 2020

 

Kvalitetsrapport

8. Punkter til næste møde Elevsager (Line og Noahfårtidligt fri)

Onsdag d. 25. marts 2020 Skolefest
Skolebestyrelsesvalg
Principper — revideret?

Lejrskoler
 

9. Evt.

 

Blev gennemgået

10. Næste skoleårs budget og
afslutning af regnskab    
 

(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.)

Formand Næstformand
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Foreeldrerepreesentant F drer sentant

Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant

Kot,SUT
Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen
Formand Sekretær Referent



Elevrepreesentant

 

ws entant

  

  

Elevrepreesentant Ledelsesrepreesentant

" {

Ledelsesrepreesentant Ledelsesrepreesentant

Rikke Bramming Christian Riisgaard Madsen Tina Kristiansen

Formand Sekretær Referent


