
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 13. september 17.00-19.00 

 
 
 

Min Dagsorden  
 

Ansvar 
Hvem 

Referat  

 Meddelelser Alle Buskørsel: Der er strammet op på hjemtransporten på den 
lukkede busrute. Børnene må kun køre med hjem med 
bussen efter skoletid. Hvis de benytter SFO skal de hentes 
efter SFO-tid.  
Skolen har ingen indflydelse på ordningen.  
 
Lærernes arbejdstid: Viborg kommune har nu åbnet op for, 
at noget af lærernes arbejdstid kan ligges uden for skolen.  
Lokal-MED vil gerne fastholde nuværende ordning, hvor 
der er fuld tilstedeværelsestid, med mulighed for flex.  
 
Tilbagemeldinger fra forældremøderne: der var ro og 
harmoni på 2. årgangs møde. 
 
Indskolingen: der var positive tilbagemeldinger på 
overnatningstiltagene i afdelingen. 
Der blev diskuteret spilletid i det store frikvarter contra 
andre aktiviteter.  
 
Udskolingen: der blev spurgt positivt ind til deltagelse i 
lejrskole. 
 
Mellemtrinnet: Der var fokus på, hvor lang tid børnene 
havde til at spise deres mad i løbet af dagen. Der blev givet 
udtryk for, at tiden til at spise var for kort.  
 
Pia tilmelder sig “Skole og forældre” kurset sammen med 
Lone Svendsen.  

 Åben skole – samarbejdet om 
”fremtidens skole” 

MM Vi lever op til “åben skole” gennem vores samarbejde med 
foreningerne i byen, og ansættelse af Anders i sin stilling 
som samskaber mellem skole og foreninger. 
 
Vi er kommet med i et samarbejde med to afdelinger på 
sygehuset, hvor 8. og 9. årgange får mulighed for at se 
tingene i praksis og få teori på praksis.  

 Høring af budget 2018-2021  Budgettet for årene 2018-2021 ser umiddelbart fint ud.  
Vi besluttede, at Martin laver et udkast til et høringssvar til 
budgettet. 

 Evaluering af ”Lys i øjnene” 
Skoledelen side 30-36 

 

Helle Der var ingen kommentarer til siderne 30-36 i folderen.  



 

 

  Kommende arbejdsområder: 
 

 

Alle Folder: Lys i øjnene: 
For at leve op til målsætningen om at bestyrelsen skal 
udarbejde et princip for samarbejde mellem skole og hjem 
som også omfatter forældre ansvar i samarbejdet, reviderer 
vi princippet vedr. samarbejde fra 2014.  
 

 Evt. Alle Vi gik en runde på skolen.  

    

 

 


