
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 

Mandag d. 17.08 2020 kl. 17.00 – 18.30  
Mødet afholdes på lærerværelset efter sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Referat 

Afbud: Bettina 

1. Velkommen og farvel til skolebestyrelsen v. Jesper 20 min. 
- Der siges farvel og bydes velkommen til de afgående og nyvalgte forældre i skolebestyrelsen 

med et par stykker smørrebrød. 

 

2. Høringssvar vedrørende fastlæggelse af principper for skolestruktur v. Mette 

Thybo 25 min. 
- Der er frist for høringssvar d. 29. september 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 25-02-2020, at sende følgende 

forslag til de principper i høring. Principperne skal lægge til grund for understøttelse af både 

pædagogisk og strukturel nytænkning af fremtidens folkeskole i Viborg Kommune. 

 

1. Kvalitet og indhold 

• Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at 

styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc. 

2. Skoledistrikter/klassedannelse 

• Alle skoler/matrikler søges bevaret. 

• Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med 

henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. 

3. Ledelse 

• Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. 

4. Tildelingsmodel 

• Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 

skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling. 

 

Link til beslutningen. 

 

Høringssvar - 

principper der skal understøtte pædagogisk og strukturel nytænkning af Viborg Kommunes skoler.docx
 

Stormøde om fremtidens skole 10.09, hvor der kan deltage 3, der repræsenterer skolen. Jesper, 

Chinette eller Gitte og Egon deltager. 

Der laves et forslag til høringssvar, som rundsendes til øvrige i bestyrelsen inden deadline. 

 

 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2020/2/Moede202002251200#2


 

3. Henvendelse vedr. deltagelse i Lokal Udviklingsplan (LUP) for Stoholm 
- Skolebestyrelsen bedes vurdere LUP og udpege en repræsentant hvis man ønsker deltagelse. 

 

Kære 

Skolebestyrelse for Stoholm Skole.docx
 

Mette deltager med Lotte som suppleant. 

 

4. Status skoleopstart v. Helle, Bente og Jesper 15 min. 
- SB orienteres om status for skoleopstarten på skoleåret 2020 

Der er ingen nødundervisning mere, derfor køres der normal undervisning med øget fokus på 

hygiejne, afstand og symptomer på sygdom. Læreren er som noget ny ude i 5 forskellige 

forberedelsesrum (0.-1.årg.,2.-3.årg., 4.-5.årg., 6.-7.årg.  og 8.-9. årg. 

 

5. Høring vedr. den lukkede skolebuskørsel v. Jesper 15 min. 
- 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.” Jeg vil derfor gerne bede jer om at 

sætte den lukkede skolebuskørsel på som et punkt på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, så vi 

kan få jeres udtalelser senest fredag den 21. august 2020. 

 

Jeres udtalelser vil derefter blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 15. september 

2020. 

De elever, der kommer først på om morgenen, kommer sidst af om eftermiddagen. 

Bussen er blevet mere stabil og bedre til at komme til tiden. Der er opmærksomhed omkring, at 

børnene kommer sikkert over vejen. 

 

 

6. Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder v. formanden 15 min. 
- SB bedes finde forældrerepræsentanter til deltagelse på forældremøderne. 

Der er lavet en liste som sendes ud til de forskellige teams, så de kan invitere 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 

7. Valg af tilsyn i skoleåret 2020 2021 v. Jesper og Mette 10 min. 
- Skolebestyrelsen bedes drøfte tilsyn i skoleåret 2020 2021. 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

8. Meddelelser fra:  
a. Formanden:  

b. Skoleleder: Invitation til stormøde om fremtidens skole 10. september kl. 16.30 – 

18.30  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder:  

e. SFO 

 

9. Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   



- Tilsyn i dette skoleår. 

- Sundhed på Stoholm Skole – indsatsområde i 2020 

- Budget 2020 

- Høringssvar 

- Cykelture i skoletiden 

 

10. Eventuelt.  

 

11. Lukket punkt.  
Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 

 

 


