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BU 

Mødeleder:  
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1. TID: 5 min Information      Drøftelse      Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst og gennemgang af dagsorden 

Uddybende indhold  

Referat En oplevelse fra formanden omkring lørdagens workshop. 
En god oplevelse og en god arbejdsproces 

 

2. TID: 10 min Information      Drøftelse      Beslutning Ansvarlig: BU 

Overskrift Information om A-gruppen 

Uddybende indhold En kort status på A-gruppen, herunder information og drøftelser om de overvejelser 
der er i Viborg Kommune 
 
 

Referat Antallet af elever er fortsat stigende, hvilket medfører ombygning. 
Der er oplevelse af at gruppen af elever er mere ressourcekrævende end tidligere. 
Forholdene presser personalegruppen og de fysiske rammer yderligere. 
Der afventes temadag den 22. oktober, hvor autismeområdet behandles på 
forvaltningsniveau. 

 

3. TID: 75min Information      Drøftelse      Beslutning Ansvarlig: Mads 

Overskrift Workshop 

Uddybende indhold Der skal laves aftaler om følgende emner 
- Samarbejdsformer i Bestyrelsen 
- Kommunikation både intern og eksternt 

 
 

Referat Kommunikation både intern og eksternt 
 
Der skal laves en plan for indeværende år.  
Det arbejder Rikke og Rasmus videre med 
Dialog med kontaktforældre? 
Deltagelse på forældremøder? 
 
Forældreintra skal bruges som den officielle kommunikationsplatform 
Facebook skal supplere Intra.  
Der må ikke stå noget på Facebook, som ikke kan findes på Intra 
 
Referatet skal benyttes som aktiv kommunikationsform, suppleret af et uddybende 
skriv. 
 
Der drøftes om der skal afventes den nye kommunikationsplatform AULA, som 
kommer fra august 2019 
Bestyrelsen er optaget af at kunne håndtere både den løbende information og en 
løbende dialog med forældregruppen.  
 
Det undersøges hvorvidt Bestyrelsesberetningen kan fremlægges i forbindelse med 
skolefesten i februar 
 
 
Samarbejdsformer i Bestyrelsen 
 
Hvordan skal en ny Skolebestyrelse arbejde som en aktiv Skolebestyrelse? 
Der har på lørdagens møde været en afklaring af Bestyrelsens kompetencer, som 
kan afspejles i ansvarsområder og interesser. 
 
Skal Bestyrelsen derfor være arbejdende imellem møderne, som kan kvalificere 
indholdet på møderne? 
Der er et behov for at arbejde mellem møderne, så det kan ske i samarbejde med 
skolens øvrige interessenter (MED udvalg, Elevråd mv.) 
Dette skal ske under hensyn til Bestyrelsesmedlemmernes private forhold. 
 
 
Bestyrelsen har fokus på at samarbejdet og dialogen med B&U udvalget og 
Forvaltningen, skal kendetegnes ved en konstruktivt og et positivt samarbejde, hvor 
Bestyrelsen gerne vil være på forkant. 



Rasmus og Kasper deltager i det arbejde. 
 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte nogle arbejdsudvalg, der kan arbejde mellem 
bestyrelsesmøderne og fremlægge forslag til godkendelse i bestyrelsen. Det blev 
besluttet at nedsætte følgende arbejdsudvalg: 

- Ansættelsesudvalg (Mads, Kasper og Michael) 
- Kommunikations udvalg (Rikke og Rasmus) 
- Behandling af principper (Tanja, Kasper og Martin) 
- Økonomi (Rasmus) 

 
Brug af arbejdsudvalg medtages i bestyrelsens forretningsorden, der forventes 
behandlet på næste bestyrelsesmøde 
 
 

 

4. TID: 15 min Information      Drøftelse      Beslutning Ansvarlig: BU 

Overskrift Ture med forældreråd i skoletiden 

Uddybende indhold Der har været henvendelser fra forældreråd om forældreaktiviteter i skoletiden, med 
ønske om at involvere lærerne.  
Skal der udarbejdes et princip herfor? 
 
 

referat Bestyrelsen var glade for at opleve engagerede forældre, der direkte involverer sig i 
klasserne.  
 
Bestyrelsen mente som udgangspunkt, at forældrearrangementer bør foregå i 
fritiden – alternativt bør det aftales med lærerne på forhånd i forhold til det faglige 
indhold og planlægning af undervisningen generelt. Det er en god ide at tage 
eleverne med på tur, og så længe der er et tilfredsstillende fagligt indhold, så 
bifalder bestyrelsen at lærerne deltager på lærernes betingelser. Det kan ikke 
forventes, at skolens personale deltager i overnatninger.  
 

 

5. TID: 10 min Information      Drøftelse      Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Information om skolens liv og trivsel 

Uddybende indhold Ledelse: 
Der drøftes form for lejrskole i udskolingen 
Der drøftes retningslinjer for erstatningspligt  
De centrale krav til Meebook er sænket og skal behandles lokalt 
 
Medarbejder: 
Der er praksisforrum, hvor ledelse, fagforening og forvaltning er i dialog omkring 
rammer og forhold på skolen 
 
Elever: 
Der skal vælges to repræsentanter til Bestyrelsen 
 
 
Forældre: 
Hvordan er AKT funktionen varetaget på skolen. 
Punktet skal på næste gang 
 
Bestyrelsen tilmelder sig til ”Skole og Forældre” for sidste kvartal i 2018 

Referat  

 

6. TID: 5 min Information      Drøftelse      Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Eventuelt 

Uddybende indhold Der har været kontakt til Bestyrelsen fra Rosenvængets skole omkring buskørsel. 
Det undersøges på skolen 

Referat  

 

 


