
                                                                                                                                                                

                                                         
                                                        

Referat: Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar 2019 kl. 17.00 – 19.00
på kontoret

Deltagere: Jens SH, Susan, Ulrik, Marie, Kenneth, Dorthe, Jens B, Thomas (ref), 
Flemming
Afbud: Kristine, Janus, Jan

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt

2. Meddelelser
- Ledelsen

- Ledelsessituationen
Mette forventes stille og roligt at vende tilbage i den kommende tid. For at aflaste 
ledelsesgruppen i den kommende tid har vi besluttet at konstituere en af vores 
medarbejdere til løsning af konkrete opgaver.
- Orientering om de administrative fællesskaber
- Indskrivning
44 ønsker Vestergårdsskolen, heraf er 14 sprogscreenet
De, der ikke skal starte her: 4 skoleudsætte, 2 specialklasse, 14 privatskoler (12 med 
søskende der), 12/13 Viby skole (8 med søskende), heraf mange i Viby skoles 
dagtilbud, enkelte til andre skoler 
- nyt arrangement – dialogkaffe 28.2. i morgensangssalen for at skabe en anden type
samtale med andre forældre, en dem, vi møder om morgenen. Emnet er ”Toiletter” 
for at få nogle input til den tilbagevendende problematik.

- Sb-formandskabet
Intet nyt

- Andre
Intet nyt

3. Opfølgning på mødet med klasseforældrerådene (vedlagt referat). Hvad nu?
Der arbejdes videre med videoplanen.
Gennemgang af referatet – flere inputs fra mødet skal indarbejdes (post its)
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Hvordan arbejder vi videre med aftenens inputs og ideer?
Kan vi plukke nogle lavthængende frugter? Kontakt i forældreråd fra 
venskabsklasserne? 
Bestyrelsen har ikke umiddelbart flere input til børnesyn og antimobbestrategi. 
Strategien tages op jævnligt – alle skulle gerne rundes i en to årig cyklus.

4. Fællesmødet med SFO og AKVA-forældrerådene 25. april. Forberedelse til 
mødet, som har skærmpolitik på dagsordenen
Forslag Marie: send noget materiale ud, som folk kan forholde sig til for at 
undgå at det bliver en blot følelsesmæssig diskussion, fx forskning, hvad gør 
andre, hvilke erfaringer har andre gjort sig, Højvangskolen er startet et forsøg 
med mobilfri skole;
Jens SH samler de forskellige skærmtiltag på årgangene
Det er vigtigt at finde ud af, hvor problematikken egentligt er, er det i det hele
taget et problem, hvad omfang, for hvem?
Flemming taler med elevrådet
Forskning; hjerne, socialitet
Formålet med aftenen er at forberede, at skolen får et fælles udgangspunkt, 
nogle holdninger til, hvordan vi bevidst forholder os til de 
udfordringer/fordele ved skærme i alle mulige afskygninger.
Vi skal have et mål med aftenen, noget viden og en struktur på afvikling.

5. Evt.
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