
 
 

Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 14. december kl. 17.00-20.00 på skolen 

 
 

Min Dagsorden 
 

 
 

Ansvar 
Hvem 

Referat  
 

 Godkendelse af dagsorden 
 

  

 Meddelelser  
 

Alle Nye ansatte 
Orientering generelt:  
 
Ansættelser: 
Skolen har ansat Marlene Hvid, som på nuværende 
tidspunkt er vikar på skolen. 
 
Derudover er Jeppe ansat fra 1. januar 2018.  
Jeppe bliver koblet på Mellemtrinnet. 
 
Trine blev ansat som vikar i en 3 måneders periode. Hun 
har timer i Indskolingen. 
 
Pernille er blevet ansat i skole/SFO-sammenhæng i de 
kommende 6 måneder. Hun erstatter den lønnet 
praktikant. 
 
Vores kommende budget for 2018, viser at har mulighed 
for at ansætte endnu en medarbejder.  
 
 
 

 Kvalitetsrapport 
 

MM Martin sender kvalitetsrapporten til bestyrelsen, når han er 
færdig med at skive/udfylde den. 
Nogle af tallene er fornyet siden sidste møde.  
 
Tallene vedrørende læsningen viser, at vi skal forbedre 
resultaterne.  
 
Tanken er at skolens 3 vejledere skal knyttes tættere på 
ledelsen.  
 
Overvejelse: 
Vi er den skole med mest pausetid i Viborg kommune. Kan 
vi måske finde noget tid til læsebånd i den nuværende 
pausetid, for fremadrettet at forbedre vores læseresultater. 
 
Vi tænker, at lave indsatsområder der hvor vi scorer 
lavest.  
 
Læsebåndet ”koster” omregnet 1,3 lærer. 
 
Indsatsområdet vil fremme alle børns læsefærdigheder. 
 
I matematik delen udfylder vi alle punkterne, og klarer os 
rigtig godt som skole.  
 
Vi vil have fokus på, om vi giver alle børn den hjælp, de 
har behov for i testsituationer. 
 
Martin har skrevet om hvordan det er gået med skolens 2 
fokusområder.  
 
 
 



OBS: 
I karakterdelen er der nogle tal, som lige skal tjekkes op 
på, 
Vi kan kun være stolte over karakterende – men vil gerne 
have løftet karakteren i læsning. 
 
I forhold til tallene, om dem der går videre på en 
ungdomsuddannelse, viser de, at vi ligger lidt under det 
ønskede tal på 95% 15 måneder efter eleven er gået ud af 
9. klasse.  
 
Kompetencedæknings tallene viser, at vi ligger tæt op af 
Viborg kommunes tal.  
 
 
Rapporten skal være færdiggjort d. 12. januar 2018. Hvis 
den er færdig inden, er der mulighed for, at bestyrelsen 
kan gennemlæse den inden den sendes videre til 
kommunen.  
 

 Årsberetning 
 

Alle Martin har skrevet stikord til hvad skolebestyrelsens 
årsberetning kan indeholde.  
 
Bestyrelsen støtter op om at Martin skriver beretningen, 
Helle får den til gennemlæsning, inden den sættes ind i 
rapporten.  
 
Husk at skrive om trivselsmålingerne.  
Beskrive de fremtidige fokuspunkter 
Skrive om intern arrangement fra ”skole og forældre” om 
bestyrelsesarbejde. 
 

  Eventuelt 
 

Alle  

  
 

  

    

 
 
 


