
Skolebestyrelsesmøde d. 31-08-2017 

Fraværende: Thomas, Jens, Kirstine, Ulrik, Morten og eleverne 

Susan var med til mødet denne gang som vikar for Anne Dorthe, som udtræder af 

skolebestyrelsen. 

Der skal vælges en ny medarbejderrepræsentant. 

1. Referatet blev godkendt 

2. Dagsordnen blev godkendt, med udsættelse af punktet Comite Europa   

 

Punkt 1 informationer  

 

A. Skolen. Der er startet mange nye lærer og pædagoger, og tilbagemeldingen er 

at de alle føler sig godt modtaget på skolen. 

Fokus skolen har nu 13 elever men skal op på 30-40 elever 

47 nye 0. klasses elever i 2 klasser, lidt flere end sidste år 

2 nye specialklasser 

3 nye 10. klasser 

Skemalægningen var en stor udfordring, fordi vores lærer er med i 

forskellige teams. 

Nogle årgange har forkortet skoledagen men har så timer med 2 faglærer 

 

Vi har ansat ny pædagogisk leder Mette Rasmussen som kommer fra 

Skovvangsskolen. Mette starter d, 01-10-2017 

 

Besøg på Viby skole. 

Spørgsmålet var hvorfor der skal bygges flere lokaler på Viby skole når vi 

har lokaler på Vestergårdsskolen. 

Det er mere en modernisering af Viby skole. 

Der er børn nok i området til begge skoler 

Vi kan blive bedre til at samarbejde med Viby Skole, fx. Valgfag 

 

Skolevejanalyse er kommet (Vestergårdsskolen er på side 1410) 

Thomas skal sammen med en fra økonomi ud i det sydlige af distriktet og 

se på skolevejen. 



Sb. ønsker at få foretræde for udvalget  

 

Møde mellem SFO og Akva Forældreråd. De ønsker at der bliver et større 

samarbejde. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen: 
 

Dorthe gennemgik undersøgelsen: 

En lav svarprocent 64,4 spørgsmålet, er den valid? 

Skolen ligger tæt på kommunegennemsnittet  

Der er nogle udfordringer på 2. (3.) og 7.(8.) Årgang 

Skolen har forsat den positive udvikling  

SFO. Ligger over kommune gennemsnittet 

SB tilkendegav at skolen gør det godt og bakker skolen op i de tiltag vi gør 

 

Elevernes undervisningsmiljø 

 
Der skal ligge en handleplan inden 10 dage, for hvad vi, som skole vil gøre, 

hvis der elever eller forældre, der henvender sig ang. mobberi     

Vi har en Anti-mobbe politik som er på hjemmesiden. Vi skal lave en 

procedure ang. handleplanen. 

 

Så gik det skævt 
På et lærermøde i august var emnet fællesskab, lærerne var delt op og 

skulle komme med nogle fællesskabsfremmende forslag, der kan fremme 

trivslen på skolen. 

Der er flere konkrete forslag, og det skal arbejdes videre på næste 

lærermøde.   

Et af forslagene var at skabe et unge miljø som kan bruges i frikvarterene, 

Både ude og inde. 

Konkret i første omgang, få lagt nogle fliser i skolehaven, hvor der skal 

være møbler til at hænge ud i. 

Vi vil lave brobygning til erhvervsskolerne om det var noget vi kan gøre 

sammen. 



Opfordring var at der blev lavet en arbejdsdag hvor der blev gravet ud kørt 

sand på jævnet ud, og der kom håndværker og rettede det af og lagde 

fliserne 

Flemming blev tovholder 

 

Evt. 
Opfordring fra spc. Klasserne til at der kom en fra SB til deres 

forældremøde, Jan tilbød sig. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


