
 

 

  

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 21/5-2019 kl. 17.00-19.00 

 

 

Mødedeltagere - inviterede 
 

 X = deltager 

Else-Marie Thomsen 9A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Heidi Lykke Jensen 8A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Charlotte Egholm Lyngsø Næstformand X 

Carsten Brahms         Forældrerepræsentant X 

Karina Nørgaard    Forældrerepræsentant X 

Heidi Kiel Forældrerepræsentant X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Henrik Andersen SFOleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Jette Horsted Skoleleder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Elevråd og elevforhold 
 

 Intet 

2 Orientering og drøftelse 
Status fra arbejdsgruppen 
vedr. trivselsråd 
 
- Bilag fra sidst læses forud for 
mødet med henblik på tilret-
ninger, som skal drøftes på 
mødet 

 Håndbog for Trivselsråd er under udarbejdelse. Lægges på sko-
lens hjemmeside og fremlægges på forældremøder i starten af 
næste skoleår.  

3 Orientering  
Meebook – opfølgning fra 

sidst 
 

 Skolen er i gang med at lave en mere synlig fælleshed omkring 
elevplaner i Meebook. Bl.a om farvekoder og prosatekst.  

 Meebook bliver en integreret del af AULA. 

4 Orientering 
Inspiration fra England 
 

 HA gav et kort indblik i det engelske skolesystem. 

5 Orientering 
Personalesituationen 
- ansættelser 
- stillingsopslag 
 

 Ny lærer ansat til mellemtrinnet til det nye skoleår.  

 Ny børnehaveklasseleder er ansat til det nye skoleår.  

 Afholder ansættelsessamtale på sekretærstilling tirsdag d. 28/5. 
Mette deltager  

 Der bliver opslået et barselsvikariat til lærerstilling i afd. A og C.  



 

 

  

 

 

6 Orientering og drøftelse 
Mødedatoer for kommende 
skoleår 
 
Bilag er vedlagt 
 

 Mødedatoer for SB-møder for det kommende år er aftalt. 

7 Orientering og drøftelse 
Dimissionsfest tirsdag d. 25/6-
2019 kl. 19.00 
 

 Mette holder skolebestyrelsens tale til 9. kl. eleverne.  

 Lisbeth og Bjørn deltager.  

8 Nøgletal 
 

 Udsat til næste møde 

 Meddelelser og orientering 
 

 
 

- Skolebestyrelsesformanden 
 

 Herning Kommune har afsat en pulje penge til forbedring af tra-
fiksikkerhed omkring Kibæk Skole. 
  

- Personalet 
 

 Er så småt begyndt forberedelsen til næste skoleår. 
 

- Skoleledelsen 
 

 Der bliver et kompetenceløft til de lærere, der skal varetage de 
praktisk/musiske fag. 

 Valghold: Alle har fået opfyldt deres 1. el. 2. prioritering. Opret-
tes en bred pallette af tilbud, også for drengene. 

- SFOleder 
 

 Kortere skoledag for indskoling er vedtaget.  SFO-tiden udvides 
tilsvarende.  

 33 nye førskolebørn starter 3. juni.  

9 Evt. 
 

 Der er behov for en præcisering af teksten på opsatte skilte på 
legepladsen ved Afd.A /SFO.  Henstillingen gælder kun i sko-
len/sfo`ens åbningstid.  

10 Lukket møde:  
 

 

11 Næste møde:  
Evt. punkter 

 

 
 
 

 


