
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 

Onsdag d. 20.05 2020 kl. 16.30 – 18.30  
Mødet afholdes på lærerværelset efter sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Referat 

Afbud: Lone 

1. Høringssvar vedrørende budget 2021- 2024 v. Jesper og Mette 40 min. 
- Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 12-05-2020 (sag 8), at sende 

vedhæftede budgethæfte vedr. budget 2021-2024 i høring. 

- Høringssvarene vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets endelige behandling af forslaget den 

02-06-2020, inden det fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på behandling i Byrådets 

fortsatte budgetproces. 

- Sidste frist for modtagelse af høringssvar er tirsdag den 26-05-2020, kl.12.00. 

 

Budgethæfte - BUU 

- tilrette jf. beslutning i BUU den 12-05-2020.pdf
 

 

Skema til 

høringssvar budget 2021 2024.docx
 

 

Der udarbejdes et høringssvar, hvor der tilkendegives, at man stadig ønsker en ny skole. Men hvis 

det skitserede er virkeligheden, så vil vi gerne have anlægsbudgettet fremrykket, så vi kan komme i 

gang med byggeriet nu. 

 
 

2. Status skoleårets planlægning, genåbning fase 2 og skolestruktur v. Bente 

og Jesper 25 min. 
- SB orienteres om status for skoleårets planlægning, skolestruktur og herunder genåbning fase 

2. 

 

Fremtidens skolevæsen er udskudt og afsluttes først i 2022. 

Der er en positiv fortælling omkring genåbning, men der skulle organiseres i en vældig fart, især 

omkring fase 1. Alle, både forældre, elever og personale, har bakket op og været 

omstillingsparate. 

Der er ansat en afdelingsleder til udskolingen og en ny lærer – begge fra 01.08.20. Der er slået 

endnu en lærerstilling op. Fagfordelingen kan først gøres endelig færdig herefter. Der laves i 

kommende år storteam bestående af 2 årgange.  

 

 

3. Orientering om skolebestyrelsesvalg v. Jesper og Mette 10 min. 
- Det forventes at der på mødet vil kunne orienteres om processen vedr. valg til skolebestyrelsen. 

 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2020/5/Moede202005121430#8


Der skal være valg inden sommerferien, så den nye bestyrelse tiltræder 01.08.20. Der inviteres 

til valgmøde 08.06.20.  

 

4. Meddelelser fra:  
a. Formanden:  

b. Skoleleder:  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder:  

e. SFO 

 

5. Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   

- Tilsyn: Det gode frikvarter 

- Sundhed på Stoholm Skole – indsatsområde i 2020 

- Budget 2020 

Der overvejes, om der skal være et møde inden sommerferie. 

 

 

6. Lukket punkt.  
Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 


