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Herning, den 2. april 2013 
 
 
 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
Dagsorden 

 
 
for mødet den  18. marts 2013 
 
Mødetidspunkt:  kl. 19.00 
 
Sted:    Konferenceværelset 
 
Afbud:   Trine Dall 
 
Fraværende: Eleverne, Christian Thiim 
 
 
 
 
Punkter 
 
 
1522 Orientering siden sidst  
 a) Formanden 
 b) Skole og Forældre 
 c) Eleverne 
 d) Skolen 
 e) Trivselsambassadører 
 f) Samrådet 
 
 Bemærkninger: 
 Formanden, Skole og Forældre og skolen gav meddelelser. 
 
 Beslutning: 
 
 
 
1523 Planlægning af det store forældremøde  
 
 Bemærkninger: 

Forældremødet afholdes den 2. april 2013 kl. 19-21. Det er Jens 
Andersen, der kommer med foredrag om inklusion.  

 
 Beslutning: 
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1524 Sidste nyt om konflikten på lærerområdet  
 
 Bemærkninger: 

Der blev informeret om forløbet i den konflikt, der er, vedrørende 
lærernes overenskomst.  
 
Der blev ligeledes informeret konkret om konsekvenserne af en 
konflikt på Vestervangskolen. 

 
 Beslutning: 
 
 
 
1525 Bestyrelsens årsberetning  
 Drøftelse og godkendelse. 
 Bilag.  
 
 Bemærkninger: 

Formanden fremlagde sit forslag til årsberetning 2012-13. Årsberet-
ningen offentliggøres i ForældreIntra og på skolens hjemmeside. 
Forslaget blev kort drøftet.  

 
 Beslutning: 
 Bestyrelsen godkender årsberetningen.  
 
 
 
1526 Drøftelse af elevrådets ønsker  
 Bilag. 
 
 Bemærkninger: 

Bilaget indeholder elevrådets ønsker, som ikke allerede er opfyldt 
eller sat i værk.  

 
Der blev drøftet forskellige muligheder for løsningen på en række af 
forslagene.  

 
 Beslutning: 

Der blev taget beslutning om en del af forslagenes løsning. Elevrå-
det får en tilbagemelding i form af en skrivelse fra bestyrelsesfor-
manden.  

 
 
 
1527 Verserende sager  
  - Legeplads 
 
 Bemærkninger: 

Der er kommet kvittering for skolens ansøgning. Skolen er én af 106 
ansøgere. 

 
 Beslutning: 
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1528 Forslag til punkter til næste møde   
 
 Bemærkninger: 
 
 Beslutning: 
 På dagsordenen sættes: 
 - evaluering af det store forældemøde den 2. april 2013. 
 
 
 
1529 Eventuelt  
 
 Bemærkninger: 

- 2. april 2013 begynder udskiftningen af tag på 75-bygningen 
- Taxa-kørselen for specialklasserne blev drøftet 
- Mobning blandt de yngste elever blev kort drøftet 

 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
 


