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Referat skolebestyrelsesmøde den 7.11.17 
 
 
Til stede: Christian Schou (CS), Tanja Børsting (TB), Pernille Lilliedahl (PEL), H.C. Bundgaard, Finn 
Højby Bugge (FHB), Freja (8.c), Lasse (6.b), Line Husum Pedersen (LHP), Kristine Klejnstrup, Hilde 
Wøhlk, Signe Schrøder, Camilla Hansen, Per Jensen (konstitueret SFO-leder), Søs Staun (SØ) 
Afbud:  
Referent: Søs Staun 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Her sendes elevrådsrepræsentanterne hjem. 

 
 

 

Meddelelser til bestyrelsesmødet den 7. november 2017 
 
 
Vi skal have personalemøde den 14. november, hvor vi får besøg af Rusmiddelcenter Viborg og Familiecenter 
Viborg, der vil orientere om muligheder og ansvar m.h.t. tilbud om familieorienteret alkoholbehandling. 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt  

2. Nyt fra elevrådet 
 

Toiletterne i Gøgereden. Ønske om net i målene på 
asfaltbanen. Reparation af redskaber på 
indskolingens legeplads. Ønske om nye møbler til 
den sidste 4. klasse. 
Ønske om en basket-kurv ved Gøgereden. 
Der arbejdes med de forskellige punkter. 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Invitation til vælgermøde omkring skoleområdet er 
lagt på ForældreIntra. 

4. Kvalitetsrapport 2017 
Debat og indstilling til det 
videre arbejde. 
Se bilag 
 

Debat og brainstorm om indsatsområderne.  
(1. Fælles grundlag for børns læring. 
Fra politik til praksis. 
2.  Samarbejde 0-6 år (18) 
3.  Åben skole. (Inddragelse af forældrene) 
Link til introduktionsvideoer vedr. pkt. 1 sendes til 
bestyrelsen, som efterfølgende tager stilling til det 
videre arbejde. 

5. Budget 
Orientering         
 

Vi forventer stadig en lille overskud på ca. 100.000 
kr. 
Vi afventer stadig budgettallene. 

6. Meddelelser Se nedenfor 
7.  Evt. Forslag om udarbejdelse af retningslinjer for, hvad 

skolen deltager i/udleverer/videreformidler af 
forskellige tilbud. Tages op på et senere møde. 
Julegaveportalen (indsamling af brugt brugbart 
legetøj til julegaver til børn i udsatte familier) – 
lægges på Intra 

8. Nyt fra skolens hverdag Intet til referat 



Vi fik desværre ikke tilbuddet om EUD 8 og 9 til Houlkærskolen. Opgaven gik til Vestre Skole. Tillykke til 
dem. Meget ærgerligt for os. 
 
Vi er godt i gang med frivillige nationale test. 
 
Vi får i øjeblikke udskiftet vinduer, døre og tagplader i Kridthuset. 
 
Vi har været på lederdage sammen med vores MED-udvalg. 
Overskriften var: Er jeres MED-system en Ferrari, der kører som en Fiat? 
 
Som før omtalt er vores elevtal desværre faldet. 
Elevtal pr. 1.november 2016: 668 
Elevtal pr. 1.november 2017: 661 + 3 syriske børn 
 
Vi arbejder på ny lokaleplan, da vi bliver presset på lokaler på mellemtrin efter sommerferien. Vi får 4 stk. 
4.klasser og 4 stk. 6.klasser. 
     
 


