
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 

Torsdag d. 27.02 2020 kl. 16.30 – 18.30  
Mødet afholdes på lærerværelset 

Afbud: Bettina,  

 

1. Budget 2020 v. Jesper 10 min. 
- SB præsenteres på mødet for første udkast af budget 2020. 

 

Budgettet forventes at holde. De overførte midler fra 2019 er lige nu ikke forbrugt. Det tages op på 

næste møde, hvad der kunne være behov for. 

 

 
 

2. Kort evaluering af dialogmødet omkring fremtidens skolevæsen i Viborg 

Kommune v. Mette 10 min. 
- SB bedes drøfte invitationen til dialogmøde d. 20. januar på Rådhuset fra kl. 17 – 19. 

-  

 

 

 
Der blev drøftet ud fra forslag til principper omkring skolestrukturen, som er sendt i høring. Høringen 

tages op på næste møde. Mette T. laver et forslag til høringssvar. 

 

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

Mette og Jesper 15 min. 
- SB bedes drøfte og godkende det endelige udspil til princip for skole-hjemsamarbejde. 

 

 

Princip skole hjem 

samarbejde endelig.docx
 

 

Kontakt mellem 

skole og hjem - Stoholm Skole 26.11.2019.docx
 

 

OPSAMLING - 2019 

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

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 er godkendt. 

 

 

4. Planlægning af valg- og årsmøde d. 17. marts v. Jesper og Mette 20 min 

- SB bedes drøfte indhold og ramme for valg- og årsmødet d. 17. marts. 

Skolebestyrelsesval

g tidsplan 2020.pdf
 

         Der er oplæg og årsberetning som faste punkter. 

          Bestyrelsesmøde fra 18 -19 

          Valgmøde fra 19 - 20 

5. Orientering og status på skoleårets planlægning v. Jesper og Bente 15 min. 

- SB orienteres om timefordelingsplanen 

- SB orienteres om overtallige/undertallige  

- SB orienteres om forventede ansættelser 
Jesper og Bente orienterede.  

Gitte deltager i ansættelsessamtaler af ny afdelingsleder. 

 

6. Sundhed på Stoholm Skole – indsatsområde i 2020 v. Jesper 20 min. 

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

frikvartererne. 
 

Udsættes 

 

7. Orientering om dialogmødet ”VI BORG(er) for folkeskolen v. Jesper, Egon og 

Mette 10.min. 

- SB orienteres om perspektiver og indhold til dialogmødet d. 03.02 2020.  

 
Til orientering. 

 

 

8. Udarbejdelse af en word-cloud, der beskriver bestyrelsens arbejde, råderum 

og tiltag v. Christian 10 min. 

- SB bedes bidrage til at der skabes nogle quicklinks på forsiden af den ny hjemmeside for Stoholm 

Skole. 
Christian laver en wordcloud, der beskriver bestyrelsens arbejde. 

 

9. Meddelelser fra:  
a. Formanden:  

b. Skoleleder: Fraværsregistrering 

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder:  

e. SFO 



 

10.Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   

- Tilsyn: Det gode frikvarter 

- Overskud 

- Høring: Principper for skolestruktur 

- Sundhed 

 

11.Eventuelt.  

 

12.Lukket punkt.  
Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 


