
                                                                                                                                                                                                      

                                                            
                                                         

 

 Nordbyvej 25         •        8260  Viby J         •         Tlf.: 87  13  99 00        •         Fax:  86  77  07  20 

  

Email: ves@mbu.aarhus.dk      •      www.vestergaardsskolen.dk 
 
 

Skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 17.00 – 19.00 

 
 

 Tid Indhold Type Referat 

1  Godkendelse af 
dagsorden og 
referat 

Beslutning Referat og dagsorden er godkendt. 

2  Meddelelser Orientering Ledelsen:  
-Orientering om Viby C-projekt, input fra bestyrelsen: 
Fokus på at skabe et godt tilholdssted til unge, som 
ellers opholder sig uhensigtsmæssige stedet (tanken, 
Vibycentret).   
-Hovedpointer fra elevernes trivselsmåling. 
Trivselsmålingen eftersendes til skolebestyrelsens 
medlemmer.  Punktet sættes på dagsorden senere på 
året. 
 
Sb-formandskabet: Ingen bemærkninger 
 
Andre: Ingen bemærkninger 

3  ¾ års regnskab v. 
Susanne 

Orientering og 
drøftelse 

Budgettet ser godt ud. Skolebestyrelsen har et samlet 
budskab om, at vi har til hensigt at afvikle gælden 
hurtigst muligt, men at bestyrelsen er bekymret for 
om gælden kan nå afviklet på 4 år.  

4  Godkendelse af 
lejrskoleprincip 

Beslutning Princippet blev tilpasset og blev godkendt. 

5  Om erhvervspraktik 
– pilotprojekt v. 
Lisbet 

Orientering 8. årgang skal i erhvervspraktik i dette skoleår, der er 
særlig fokus på etablering af erhvervspraktikpladserne 
i samarbejde mellem elev, forældre og skole. 

6  Tillæg til 
skærmpolitik i 
forhold til 
Chromebooks 

Drøftelse, 
beslutning om 
videre arbejde 

Der er opbakning til at arbejde videre med en guide til 
forældre, med indspark omkring børn og unges 
mediebrug. Søren Lundsgård Jørgensen har meldt sig i 
arbejdsgruppe, og han vil indsamle noget materialer 
som kan være til inspiration for arbejdsgruppen. 
Ledelsen vil også deltage i arbejdsgruppen.   

7  Trafiksituationen – 
kan vi gøre noget? 

Drøftelse, 
beslutning om 
videre arbejde 

De store cykelskure skal i brug igen, de skal klargøres 
og elevrådet skal inddrages i processen. 

8  Branding inden 
indskrivning? 

Orientering, 
drøftelse 

Corona-vilkåret påvirker brandingprocessen. Der er 
indkaldt til orienteringsmøder. S 
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9  Evt.  Orientering -Status og planer for håndværk & design-lokalet 
-Motion i skoledagen 

10  Punkter til næste 
møde 

Beslutning -Planlægning af klasseforældrerådsmøde 
-Attraktiv skole 
-Om Ressourceteam 
-Tillæg til skolens skærm- og it-politik 
-Status og plan for Håndværk & design-lokale 
-Motion i skoledagen 

 
 
 


