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Herning, den 17. juni 2019 
 
 
 
 

SKOLEBESTYRELSEN 

Dagsorden 

 
 
for mødet den 14. maj 2019 
 
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 
     
Sted:   Konferencelokalet  
 
Fraværende: Dorte Jensen og Mette Wemmelund. Heidi Nymark  
   forlod mødet kl. 18.45. 
 
 
 
 

Punkter 

 
 
2070 Orientering siden sidst 
 a) Formanden 
 b) Skole og Forældre 
 c) Eleverne 
 d) Skolen, herunder nyt fra Børne- og Familieudvalget 
 e) Samrådet 
 
 Bemærkninger: 

Formanden, Skole og Forældre, elevrådet, skolen og samrådet gav 
meddelelser.  

 
 Beslutning: 
 Pkt. 2075 og 2076 tages efter pkt. 2070. 
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2071 Kommende skoleårs mødedatoer inkl. møde med klasserepræ- 
 sentanterne og bestyrelsens seminar 
 Bilag i mødet. 
 
 Bemærkninger: 

Møderækken for bestyrelsesarbejde blev uddelt. Der blev ændret 
dato på et møde.  

 
 Beslutning: 
 Møderækken blev vedtaget.  
 
 
 
 
2072 Den nationale trivselsmåling 

Orientering 
  
Bemærkninger: 
Der blev givet en orientering om trivselsmålingen, og hvordan der 
arbejdes med undersøgelsen og resultaterne.  

 
 Beslutning: 
 
 
 
 
2073 Skolens skemaer for undervisningen 

Beslutning  
  
Bemærkninger: 
Skolens forslag til elevskema blev gennemgået. Der var forslag om 
at sprede 9. klasses lektielektioner mest muligt.   

 
 Beslutning: 
 Elevskemaerne for 2019/20 blev godkendt.  
 
 
 
 
2074 Skolebestyrelsens seminar 

”Her har vi den bedste skole” 
Drøftelse og status på opgaverne 
Heidi og Anne Line har arbejdet videre med udkastet til skabelon 
med skolens ikoner. 

  
 Bemærkninger: 

Heidi og Anne Line præsenterede et forslag til skabelon med sko-
lens ikoner.   

 
 
 
 Beslutning: 
 Der arbejdes videre med layoutet.  
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2075 Skolebestyrelsens seminar 
 ”Alle bliver så dygtige, de kan” 
 Generelt tydelige forventninger til elever og forældre.  
 Drøftelse. 
 
 Bemærkninger: 

Det blev gennemgået, hvor langt bestyrelsen er med de forskellige 
fokusområder fra seminaret.  
Det blev drøftet, hvordan der arbejdes videre med skolens forvent-
ning til forældrene.  

 
 Beslutning: 

Ledelsen holder løbende møde om emnerne fra seminaret og vi se 
på princippet for forældresamarbejdet i relation til forventningsaf-
stemningen. 

 
 
 
 
2076 Skolens vikardækning 
 Orientering 
 

Bemærkninger:  
Der blev til orientering givet en gennemgang af de ”regler” skolen 
vikardækker efter. Desuden blev orienteret om, hvilket omfang vi-
kardækning har på Vestervangskolen, og hvordan og af hvem vikar-
timerne læses.  

 
 Beslutning: 
  
 
 
 
2077 Verserende sager 

 SFO 
 

 Bemærkninger: 
 Der blev orienteret om status vedr. SFO, personale og bygninger.  
 
 Beslutning: 
 
 
 
 
2078 Næste møde  
 
 Bemærkninger: 
  
 Beslutning: 
 Opsummering af det videre arbejde med PPT-skabelon.  
 Ligeledes sættes forventning til forældrene på.  
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2079 Eventuelt 
 
 Bemærkninger: 

Uddeling af brev fra udvalget om nedlæggelse af junior- og ung-
domsklubber. 

 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
 


