
     

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 11.01.2021  
  

Dato: 11.01.2021  
Tidspunkt: 19.00 – 21.00  
  
Sted: Microsoft Teams  
  
Mødeleder: Mads Skatka  
Referent: Mikael Bugge Andreasen  
  
  

Deltagere forældre: Rasmus B. Johnsen, formand (RBJ) * Mads  
Skatka, næstformand (MSK) * Tanja Christensen, næstformand (TC) *   
Michael Schrader (MISC) * Kasper Løgstrup (KL) * Rikke Dueholm (RD) * Pernille Obel 

(PO)  
  
Deltagere medarbejdere: Morten Henriksen (MH) * Vickie Rugaard Bruun (VRB)  
  
Deltagere elever:    
  
Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU), Berit  
Haarup, pædagogisk leder Mellemtrinnet (BH)   
  
Gæster:   
  
Fraværende:  VB, Elever 
  

Mødetema: Opsamling  

Dagsorden   
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, 

gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) 

eller beslutning (B)  

Tid  
Estimeret 

tid til 

punk- 
tet  

Referat  
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af 

evt. ansvarlig, kommunikation og evt. deadline.  

1) Velkomst  
a) Velkommen til Berit Haarup, ny 

pædagogisk leder af mellemtrinnet. (O) 

(RBJ)  
b) Præsentation og godkendelse af 

dagsorden (B) (RBJ)  
  

15  
  

Pkt. 1a. Der blev budt velkommen til Berit med en præsentationsrunde 

 

Pkt 1b. Nærværende dagsorden godkendt. Der er ikke ændringer til dagsordenen i 

forhold til tidligere udmeldt.   
  
  

2) Skolens arbejde  
a) Almenklasser forberedt til ASF – 

orientering om møde med forældre 1. 

årgang (OD)  
(BU+RBJ)  

b) Idéer til brug af græsareal ved  
A-klasserne (D) (BU)  

c) Praktik i 8. klasse obligatorisk  
(O) (BU)  

d) Fremtidens folkeskole (O) (BU)  
  

Medsendt materiale:  I/A  

30  a) Der er afviklet forældremøde på nuværende 1. årgang. 
Mødet var med deltagelse af PPL, medarbejdere og bestyrelse. 

Der var en god information om de ny klasser og en god dialog og 

positiv spørgelyst fra forældrene.  
Uddannelse og møder på kommunalt plan kører videre som planlagt. 

Der blev drøftet forskellige muligheder for afvikling af forældremøder 

og information til forældre i nuværende 0. klasse og kommende 0. 
klasse. Det er planlagt - men kan ikke gennemføres pga. corona. 

Der er forslag om at lave videoinformation og efterfølgende mindre 

møder på TEAMS. 
Det tages med til den kommunale styregruppe. 

 

Der er endnu ikke konkluderet på antal elever i kommende 0. klasser. 
Der forventes at komme ca. 50 til Vestervang Skole. 1 klasse bliver 

Almenklasse forberedt til ASF med 16 distriktselever – og de resterende 
fordeles på 2 almene klasser. Dette er bekræftet af forvaltningen. Der 

forventes således ikke afvisning af elever udefra distriktet for at holde 

årgangen på 2 klasser.  
 

b) Grundet situationen med corona sættes dette punkt på stand by 

 
c) Der blev fremlagt tanker om at gøre erhvervspraktik obligatorisk på 8. 

årgang. Det var der generelt bred opbakning til fra Bestyrelsen. 

8. klasse er valgt ud fra at de elever der har lyst at benytte muligheden 

for at komme i praktik også i 9. klasse har muligheden, desuden er der 

flere uger der forsvinder i 9. klasse til forskellige aktiviteter, så derfor 8. 

klasse.  
Der er en stor opmærksomhed på at de elever som ikke selv kan finde 

praktik, skal have støtte fra skolen.  

Der er fokus på at praktik gælder for både almen og ASF. Det skal dog 
tilgodese elevernes muligheder for at få succes med praktikken 

 

d) d) bliver gennemgået med slides på næste møde 

3) Bestyrelsens arbejde  
a) Princip for trivsel (DB) (RD)  

  
Medsendt materiale:  
• 3aa Princip for trivsel udkast  
• 3ab Procesplan trivselsprincip  

50  Positivt modtaget og i tråd med de drøftelser der har været i bestyrelsen de sidste 2 

år, samt understøttende de samværsværdier der allerede er lavet. 

Der er skrevet konkrete indsatser, så der var forslag om at skrive eks., så listen ikke 
er udtømmende.Bemærkning om at krydsreferere til principperne omkring sociale 

medier.  



RD og RBJ opdaterer princippet med punkter fra mødet – og herefter gives 
princippet videre til medarbejderne til behandling. Der er dog forståelse fra 

bestyrelsens side for, at dette ikke har topprioritet hos medarbejderne lige nu – og 

forventet forsinkelse af processen accepteres. 
 

Det næste møde behandler justeringer og suppleres med princip for 

skole/hjemsamarbejde. 
 

Målet er at begge principper er færdige inden sommerferien 
4) Trivsel på skolen  

a) Corona-update samt evaluering af 

fjernundervisning (OD) (BU)  
  

Medsendt materiale:  
    

20    

Almen Der var en generel positiv tilbagemelding fra både medarbejdere og 
pædagogiske ledere for opstarten af fjernundervisning i almen. Eleverne er klar og 

møder op. Der er er stort engagement, selvom det kan være mange timer at sidde 
foran skærmen.  

Nødundervisningen/nødpasning på skolen rummer mellem 20 og 30 elever, som er 

delt op i mindre grupper. Det gør det overskueligt og vil i tilfælde af corona gøre 
det lettere at smitteopspore. Såfremt restriktionerne fortsætter efter 17. januar må 

det forventes, at nødpasningen udvides. Bestyrelsen og skolen er opmærksomme 

på, at nødpasningen for 0-4 klasse også tilbydes i tilfælde, hvor forældrene arbejder 
hjemmefra. Skole & Forældre har samme udmelding – og der er også andre 

udtalelser herom i medierne. 

 
Der er udleveret materialer til eleverne, hvilket også er gået rigtig fint.  

Der er er planlagt og allerede taget kontakt til de elever der har brug for det  

Der er afviklet teammøder, så både medarbejdere og ledelse har mulighed for at 
holde kontakten både fagligt og socialt.  

 

Der er opmærksomhed på, at brugen af Teams og lignende også bredes mere ud i 
indskolingen, såfremt restriktionerne fortsættes. Det er også vigtigt i forhold til 

fællesskabsfølelsen og det sociale i klasserne.  

 
ASF Efter en hektisk start med flere divergerende og forvirrende udmeldinger er 

ASF kommet i gang. Der er justeret på skemaer og planer, så færrest mulige er 

sammen. Alle elever skal i skole, så her er ikke tale om nødundervisning. Der er 15 
– 20 elever som ikke kommer i skolen. Her er der lavet en plan, så der er fokus på 

de elever der er i skolen.  

Da alle elever er i skole og alle medarbejdere er på arbejde, så giver det anledning 
til en stor bekymring og uro, da både medarbejderne og mange af eleverne er 

bekymrede og bange for at blive smittet med corona.  

Eleverne kører i taxi på almindelig vis, så derfor er der også øget risiko for, at de 
blandes med andre elever fra kommunen.  

Der er afviklet niveaumøder og opstartsmøder på almindelig vis og ved fysisk 

fremmøde. Det er dog opfattelsen, at efterhånden som strukturen falder på plads 
giver det også mere sikkerhed og ro blandt medarbejderne og eleverne.  

 

Rengøring kører normalt, dog er resursen flyttet rundt, så der er øget rengøring og 
fokus på kontaktflader, der hvor der er medarbejdere.  

 

Teknisk service Kører som normalt, dog er der fokus på ikke at blande sig og lave 
ting der hvor der er medarbejdere og elever 

 

Forældrene oplever generelt en forbedring fra foråret. 
Der er mere struktur på dagen og på indholdet. 

Det er dog forskelligt hvordan det opleves i afdelingerne og børnenes individuelle 

oplevelser af fjernundervisningen. 
Det er en balance hjemme, at få tid til at arbejde og samtid skulle hjælpe sine børn. 

 

Det meldes ud at forældre skal kontakte personalet hvis der er udfordringer 
hjemme. Bestyrelsens tilgang er desuden at forældre til alle tider skal finde de 

løsninger der passer bedst i egen familie.  

 
Overvejelser omkring udmelding fra bestyrelsen til forældre. Dette afstemmes med 

igangværende processer på skolen.  

5) Orientering og meddelelser  
  
Medsendt materiale:  

    

0   Intet 
  

6) Eventuelt (O) (RBJ)  
  

0  Der ønskes en drøftelse omkring skolepatruljer og sikring af legeplads ved 

indskolingen, da den i perioder kan opleves som trafikeret af krydsende cyklister 

(borgere i Viborg). 

  
7) Godkendelse af referat (B)   
  

5  Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt af alle tilstedeværende.   
  

   

     



  RBJ bemyndiges efterfølgende tilpasninger inden upload på hjemmeside.   

8) Lukkede sager (ODB)  
a) i/a  

0    

  

Emner til næste møde  
• Opdateret udkast trivselsprincip  
• Udkast til princip for skole-hjem samarbejde 
• Fremtidens folkeskole 
  
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder  
•  
• Skolepatrulje og sikring af legeplads ved indskoling 
• Idéer til brug af græsareal ved A-klasserne  
  

  
Aftalte actions  

    

  

   


