
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 

Tirsdag d. 14.01 2020 kl. 16.30 – 18.30  
Mødet afholdes på lærerværelset 

Referat 

Afbud: Mette T., Lotte, Lone, Marianne, elever 

 

1. Status på budget 2019 og første udgave af budget 2020 v. Jesper 10 min. 
- SB orienteres om forventet regnskab 2019. SB præsenteres på mødet for første udkast af budget 

2020. 

 

Jesper orienterede. Regnskab for 2019 forventes næsten at gå i 0, så de fleste overførte midler fra 

2018 kan overføres til 2020. 

Budget 2020 udsættes til næste møde. 

 

2. Dialogmøde omkring fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune v. Jesper 30 

min. 
- SB bedes drøfte invitationen til dialogmøde d. 20. januar på Rådhuset fra kl. 17 – 19. 

  

 

 

                Materialet blev drøftet. 

3. Genoptaget punkt: Kommunikation: princip for skole-hjemsamarbejde v. 

Jesper 30 min. 
- SB bedes drøfte mulige justeringer og ændringer i princip for skole-hjemsamarbejde. 

 

 

Kontakt mellem 

skole og hjem - Stoholm Skole 26.11.2019.docx
 

 

SB Princip for 

skole-hjemsamarbejde-Revideret 3.gang.docx
 

 

OPSAMLING - 2019 

Spørgsmål til forældregruppen om skole-hjemsamarbejde (1).docx
 

 

Kontakt mellem skole og hjem er godkendt. 

Procesplan 

fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune_Doknr429320-19_v2.PDF

Elev- og 

klassetalsprognose 2019-2034_Doknr446785-19_v1(3).PDF
Samlet elev- og 

klasseprognose 2019-2034_Doknr446789-19_v1(3).PDF
Hvilke principper 

skal danne grundlag for kommende skolefællesskaber_Doknr446750-19_v1(3).DOCX



 

Princippet renskrives og forventes godkendt på kommende møde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dialogbaseret aftale/ årsberetning v. Jesper 20 min 

- SB orienteres om arbejdet med kvalitetsrapport og dialogbaseret aftale. SB bedes drøfte indholdet i 

den dialogbaserede aftale. 

 

Dialogbaseret 

aftale 2019 2020.docx
 

 

 

Årsberetning 

2019.docx
 

Indholdet er drøftet og godkendt. 

 

5. Skolebestyrelsesvalg – gennemgang af valgprocessen v. Jesper 5 min. 

- SB orienteres om bekendtgørelsen og håndteringen heraf på Stoholm Skole. 
 

Skolebestyrelsesval

g tidsplan 2020.pdf
 

 
Jesper orienterede. 

 
 

 

6. Sundhed på Stoholm Skole – indsatsområde i 2020 v. Jesper 10 min. 

- SB bedes drøfte sundhedsperspektivet i ordningen med at 8. og 9. klasse må forlade skolen i 

frikvartererne. 
 

Udsættes til næste møde 

 

7. Meddelelser fra:  



a. Formanden:  

b. Skoleleder:  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder:  

e. SFO 

 

 

8. Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   
Budget 2020 

Princip skole- hjem 

Sundhed 

 

 

 

9. Eventuelt.  

 

 

10. Lukket punkt.  
Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 


