
Møde i skolebestyrelsen den 05.12 2019 kl. 18.30-21.00 

 

Kort dagsorden – der er Julefrokost 
 

Afbud: Charlotte 

 

Velkommen til Pernille, der er konstitueret skoleleder, idet Katrine er sygemeldt. 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt 

2. Orientering om 

personalesituationen i SFO og 

fremtidens ansættelse 

Vivian starter 01.02.2020. 

Vivian kommer fra Ørum Skole og har 

præcis de kompetencer, som vi har brug 

for. Vivian er uddannet vejleder for de 

studerende 

 

3. Evaluering af Elevrådsdagen/v 

Laura 

Eleverne har haft en rigtig god dag og 

lært meget omkring demokrati og budget. 

Desværre fik vi ingen penge til vore 

projekter. 

 

4. Meddelelser 

 Skolebestyrelsen  

 Elever   

 Skolen –  

 Medarbejdere 

 SFO - 

 

Line:  

Skolebestyrelsen har prøvet at værge nye 

medlemmer ved 2 arrangementer. Det var 

dejligt at møde forældrene – vi håber, at 

der kommer rigtig mange kandidater. 

 

Marie der er næstformand i 

fællesbestyrelsen på Brattingsborgskolen 

SDI, vil meget gerne være repræsentant 

i en prøveperiode frem til sommerferien.  

 

Dialogmøde afholdes den 20.01.20 kl. 

17.00 – 19.00 – se vedhæftede 

invitation med bilag til mødet.  

Det er aftalt med Lars og Line, at det 

planlagte bestyrelsesmøde den 



21.01.20 flyttes til den 16.01.20 kl. 

16.30 – 18.00, så vi kan forberede os 

til dialogmødet.  

 

Juleklippedag har været en fantastisk 

succes. Meget positiv tilbagemelding fra 

både elever, forældre og medarbejdere. 

 

Åben skole og andre arrangementer kunne 

evt. tænkes placeret på en lørdag. 

 

Åben skole var igen i år en succes. Der er 

ønske om, at der laves en oversigt over de 

mange spændende aktiviteter. 

 

Husk at vi er en mobilfri skole – også til 

disse arrangementer. 

 

Suppleant til skolebestyrelsen for Rikke 

Natascha Hansen, ønsker at starte nu. 

Vi byder Natascha velkommen. Kirsten 

kontakter Natascha.  

 

Skolebestyrelsen har sendt blomster til 

Katrine 

 

5. Evt.  

a. Mødeplan kommende 

skoleår 

a. Se nedenunder 

b. 140 unge mennesker var samlet til 

en utrolig dejlig fest i sognesalen. 

Det bliver gentaget!!! 

 

Vi undersøger mulighederne for, om 

vi kan få glæde af tilbuddet ”Book 

en ekspert”.   

 

 Punkt til næste møde: 

Orientering om inkluderende 

læringsmiljøer/DL 

 

 



 

 

Tjek på kalenderen Mødedatoer 2020– mødetid 18.30 -21.00 – 

Obs! særlige dage 

Tirsdag den 16.01 kl. 16.30 – 18.00  Forberedelse til dialogmøde 

 Orientering om ”Inkluderende 

læringsmiljøer” ved DL 

 Konvertering af timer i 

indskolingen 

 Deltagelse på forældremøder 

 Revision af alle retningslinjer 

 Principper for lejrskole 

 

 

Mandag den 03.02 Line og Lars 

Vi-borger om skolevæsnet kl. 17.00 -

20.00 
 

Ungdomsskolen, Reberbanen13, 8800 
Viborg 

 

Torsdag den 27.02 

 

Fællesmøde med de andre 

bestyrelser 

Bestyrelsesmøde efterfølgende? 

 Torsdag 19.03 Opstillingsmøde til bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 28.04  

Mandag den 18.05  

Torsdag den 18.06 Kl. 17.00 - 19.30 

sommerfrokost 
 
 

 

 


