
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 

Mandag d. 26.08 2019 kl. 16.30 – 18.30  
Mødet afholdes på lærerværelset 

Referat 

Afbud: Marianne, Lotte 

 

1. Husorden v. Bente og Jesper 

- SB bedes drøfte skolens husorden med henblik på godkendelse. 

 

Husorden.docx

 
Udsættes til næste møde 

 

 

 

2. SB´s deltagelse på forældremøder v. Mette 
- SB bedes drøfte materialet som tages med på forældremøderne. 

 

2019 - Input om 

skolebestyrelsen til forældremøderne.docx
 

 

2019 Spørgsmål til 

forældregruppen om skole-hjemsamarbejde.docx
 

Bestyrelsen tager det vedhæftede materiale med til efterårets forældremøder. 

 

3. Det gode frikvarter på Stoholm Skole v. Christian, Bente og Jesper 

- SB orienteres om tiltaget vedr. det gode frikvarter på Stoholm Skole. 

 

Der er lavet flere pauseaktiviteter. Alle tager stilling til, hvad de vil bruge deres 

pause på. 

 

 

4. Udtalelse i skolebestyrelsen - Udkast til styrelsesvedtægter for Viborg 

kommunale skolevæsen v. Jesper 

- Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt udkastet til den reviderede udgave af styrelsesvedtægten 

og bilaget til styrelsesvedtægten på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. august 2019. 



- SB bedes forholde sig til udkastet til den reviderede udgave af styrelsesvedtægten og bilaget til 

styrelsesvedtægten i form af en udtalelse.   
- Svarfristen er den 3. oktober. 

 

Bilag til 

styrelsesvedtægt - Folkeskolen.pdf
 

 

Styrelsesvedtægt - 

Folkeskolen.pdf
 

 

Bestyrelsen tager styrelsesvedtægterne til efterretning. 

 

5. Udtalelse vedr. de lukkede skolebusruter v. Bente og Jesper 
- Ifølge bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen ”skal kommunalbestyrelsen indhente 

udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, 

afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser. ” 

- I forhold til drøftelsen på bestyrelsesmødet skal I skelne imellem de lukkede skolebusruter, som 

tilrettelægges af Viborg Kommune, og de åbne ruter, som varetages af Midttrafik. 

- Bestyrelsen bedes drøfte skolebuskørslen i forhold til at udarbejde en udtalelse fra Stoholm Skole. 

- Udtalelsen skal senest fremsendes torsdag den 29. august 2019 Udtalelsen vil derefter blive forelagt 

Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 17. september 2019. 

Det er de samme børn, der kommer først på og sidst af. Kunne den ene tur måske vendes om? 

Der ønskes tider på hjemkørslerne. 

Det er bekymrende, at busserne er i dårlig stand. 

 

6. Revurdering af trafikfarlige veje v. Jesper og Mette 
- SB orienteres om den aktuelle revurdering af de trafikfarlige skoleveje. SB bedes drøfte 

revurderingen. 

  

Stoholm Skole kort 

25-07-2019.pdf
 

 

Stoholm Skole 

trafikfarlige veje.pdf
 

 

Information til 

forældre.DOCX
 

 

Artikel i Viborg Folkeblad: 

 



https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Skoleveje-er-blevet-mindre-farlige-eller-er-de/artikel/445346  

 

Artikel i Skive Folkeblad: 

 

https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/skolevej-vurderes-nu-som-ufarlig-elever-star-til-miste-

skolebussen  

 

Bestyrelsen finder revurderingen bekymrende og ønsker, at nuværende ordning fortsætter til næste 

sommer, hvor der bliver mulighed for at lave tilkøb til skolebussen. 

 

7. Drøftelse af morgentrafikken og parkeringsmuligheder ved og omkring 

Stoholm Skole v. Mette 
- SB orienteres om status og bedes drøfte tiltag og handlinger. 

 

KAOS I 

SKOLEGADE.docx  
Morgentrafikken blev drøftet. 

 

8. Tilsyn i skoleåret 2019- 2020 v. Jesper 
- Skolebestyrelsen bedes drøfte og beslutte tilsynet i skoleåret 2019-2020. 

 

Udsættes. 

 

 

9.  Status budget 2019 v. Jesper 
- Skolebestyrelsen får en kort orientering om status på budget 2019. 

Jesper orienterede. 

 

10. Orientering om fokusområderne i skoleåret jævnfør den dialogbaserede 

aftale v. Jesper 
- Skolebestyrelsen får en orientering om fokusområderne. Herunder arbejdet med ”inkluderende 

læringsmiljøer. 

Jesper orienterede. 

 

11. Meddelelser fra:  
a. Formanden:  

b. Skoleleder:  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder:  

e. SFO 

 

 

12. Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   

https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Skoleveje-er-blevet-mindre-farlige-eller-er-de/artikel/445346
https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/skolevej-vurderes-nu-som-ufarlig-elever-star-til-miste-skolebussen
https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/skolevej-vurderes-nu-som-ufarlig-elever-star-til-miste-skolebussen


Husorden 

Tilsyn 

 

 

13. Eventuelt.  

 

 

14. Lukket punkt.  
 

 

Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 


