
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 

Tirsdag d. 29.09 2020 kl. 16.30 – 18.30  
Mødet afholdes på lærerværelset efter sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Referat 

Afbud: Lotte og Helle 

 

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

Thybo 20 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 er udarbejdet. 
 

2. Status på budget 2020 og plan for investeringer i forhold til budget 2020 v. 

ledelsen 20 min.  
- SB orienteres om status på budget 2020. 

- SB orienteres og bedes drøfte investeringer i forhold til budget 2020. 

Jesper orienterede om investeringer og status.  

Der blev drøftet mulige prioriteringer. 

 

                    

 

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. Princip for cykelture v. Ledelsen og Mette 15 min. 
- SB bedes drøfte principperne for cykelture i skoletiden.  

Princip 

Cykelregler.pdf
 

 

Principperne ændres med de ændringer, der er drøfte, og tages med på næste møde til beslutning. 

 

 

4. Sundhed på Stoholm Skole – indsatsområde i 2020 v. Ledelsen og Mette 20 

min. 
- SB bedes drøfte området sundhed jævnfør sammenhængsmodellen.  

- Hvilke handlinger og tiltag kalder det på? 

Dias med 21 maal 

(1).pptx
 

Princip og 

handleplan kostpolitik.doc
 

Der designes en proces omkring en involverende dialog over det næste år. 

Til næste møde har et udvalg (Gitte, Mette, Sissel og Lone) designet er par punkter om en proces. 

 

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

 

Udsættes til næste møde. 

 

6. Meddelelser fra:  
a. Formanden:  

b. Skoleleder:  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder:  

e. SFO 

 

7. Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   

- Tilsyn: Det gode frikvarter 

- Princip: Cykelregler 

- Valg af tilsyn 

- Corona 

 



8. Eventuelt.  

 

 

9. Lukket punkt.  
Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 

 

 


