
Referat fra skolebestyrelsesmødet 

Onsdag d. 28.10 2020 kl. 16.30 – 18.30 
 

Mødet afholdes på lærerværelset efter sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Afbud: Egon, Lotte, Sissel 

 

1. Status på håndtering af COVID19 på Stoholm Skole v. ledelsen 10 

min. 

SB orienteres om status på tiltag og handlinger på Stoholm Skole 

Jesper orienterer om status på Covid19.  

 

 

2. Sammenhængsmodellen – forskellige i fællesskab v. Jesper 15 min. 

SB orienteres om sammenhængsmodellen og forskellige i fællesskab  

Jesper orienterer om Viborg kommunes børnesyn, forældresyn, læringssyn samt samarbejdssyn.  

 

Dias med 21 maal 

(1).pptx
 

 

3. Princip for cykelture v. Mette 10 min. 
SB bedes drøfte og godkende principperne for cykelture i skoletiden.  

Bestyrelsen godkender princip for færdsel med elever på cykel 

Princip for færdsel 

med elever på cykel - okt 2020.docx 

 

4. Sundhed på Stoholm Skole – indsatsområde i 2020 v. Lone, Gitte, 

Sissel og Mette 35 min. 
SB bedes drøfte området sundhed jævnfør sammenhængsmodellen.  

Hvilke handlinger og tiltag kalder det på? 



 

Mette orienterer om sammenhængsmodellen. SB gennemgår et forarbejde til princip om kost 

SB ønsker at elevrådet samt lærerne på Stoholm Skole høres 

Der iværksættes en proces. SB samler op efterfølgende 

 

Forarbejde til 

princip om kost og sundhed på Stoholm Skole - okt 2020.docx
 

Princip og 

handleplan kostpolitik.doc
 

 

 

5. Madpakker i skolen 
Sundhedscentret har de seneste år afholdt madpakkeworkshops på nogle skoler i Viborg 

kommune, og har haft god erfaring med det. Da Corona har sat en stopper for det lige pt., er der 

produceret en madpakkevideo i stedet. Tanken med den er, at skolerne i Viborg har mulighed 

for at lægge videoen ud på Aula til forældre og elever. Derudover forslås det at: 

Sundhedsplejen fortæller om sunde madpakker og henviser til videoen på et forældremøde. 

Dernæst kan de følge op på det til de individuelle undersøgelser/samtaler med eleverne. 

Videoen sendes ud på Aula til forældre og elever sammen med elektronisk folder om 

madpakkehånden  

De enkelte klasser følger op på videoen og evt. ser den som en del af undervisningen 

Som supplement kan der sendes en madpakkemanual til af afholde madpakkeworkshops internt 

på skolerne. Manualen indeholder alt lige fra indkøbslister, opskrifter, disposition for dagen mm.   

a. Vedhæftet er: 

b. Madpakkehånden 

c. Madpakkemanualen 

d. I kan tilgå videoen på dette link: 

https://www.skoletube.dk/video/6071317/b70942a4fa70688aeb31576a2a80efa6  

 

Madpakken_2019.p

df
 

SundhedscenterVib

org_Madpakkeworkshop_2020_2.pdf
 

https://www.skoletube.dk/video/6071317/b70942a4fa70688aeb31576a2a80efa6


 

6. Valg af tilsyn i skoleåret 2020 2021 v. Jesper og Mette 15 min. 
Skolebestyrelsen bedes drøfte tilsyn i skoleåret 2020 2021. 

SB har i skoleåret valgt 20/21 at føre tilsyn med  

dialoger (lærer- elev dialog samt forældre- lærer dialog) og redskaber i forbindelse med læringsudbyttet 

 

Stoholm Skoles SFO/klubtilbud 

 

 

7. Meddelelser fra:  
Formanden: Landsmødet i Skole og forældre afholdes virtuelt 

Skoleleder:  

Elevrådet:  Elevrådet orienterer om Byrådsdagen. Elevrådet på Stoholm Skole har ønsket at gå 

med projektet: ”Elevskabe”. Elevskabene ønskes opsat ovre ved 8. og 9. klasses gangen. 

Byrådsdagen er blevet aflyst, men elevprojekterne er sendt ind. Vi må afvente og se hvordan 

den videre projektbehandling bliver.  

Skolemøder/mødeleder:  

SFO: 

 

 

 

8. Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   
 

9. Eventuelt.  
 

 

10. Lukket punkt.  
Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 

 

 


