
 

 
 

 

 

 

Møde Skolebestyrelsesmøde 

Tid 02-03-2020, kl. 17:00 – 19:00  

Sted Vestbjerg Skole - personalerummet 

Deltagere Line Honoré Lauridsen, Anders Asdal Andersen, Jakob Friis, Mia Toft 
Hansen, Torben Jensen, Lise Lotte Bangshaab, John Juul Vinkler, 
Jesper Jensen, Kristina Geisler, Michael Hvelplund Pedersen, Jette 
Mortensen, Gorm Skak Mikkelsen, Pia Munkholm Lindbøg 

Afbud Oliver (elevråd), John, Kristina 

Ordstyrer 

Referent 

Sagsnr. 

John Juul Vinkler 

Lise Lotte Bangshaab 

Indtast sagsnr. 

  

Referent Lise Lotte Bangshaab 

 
1.  Elevrådet 

Fokusområder: 
Ny elevrådstavle 

- Skabe synlighed – orienteringer – postkasse til ønsker 
Fysiske læringsmiljø i klynge B + C.  
Forskønnelse af toiletterne. 
 

2.  Princip for evaluering 
a) Efter kontakt med forvaltningen og to linjer i skoleforvaltningens styrelsesved-

tægt er følgende fremkommet som skolebestyrelsen skal forhold sig til. 
a. Den enkelte skolebestyrelse skal desuden konkretisere, hvordan skolen 

ud fra de vedtagne kommunale principper for evaluering vil arbejde med 
evaluering 

Orientering ved TJ – baggrund for arbejde med evaluering. Det skal konkretiseres, hvordan der 
arbejdes med evaluering på Vestbjerg Skole. 

Punktet blev drøftet. 
Hvad er god evaluering / feedback kultur. Opfordring til dialog omkring standpunkt, udvikling, 

retning.  
Der ønskes ikke et evalueringsprincip. Evaluering / Feedback tilgangen mellem medarbejder og 

elev indskrives i proceduren i ”samarbejdet mellem skole og hjem”. 
 
  
 

3.  Udmøntning af princippet, ”samarbejde mellem skole og hjem” (udsat fra sidste møde) 

Vestbjerg Skole 
 
Skoleforvaltningen 
Bakmøllevej 280 
9380 Vestbjerg 

 
Init.: LLB 
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a. Arbejdsudvalget har samlet det fravalgte fra det tidligere princip, som bliver en 
procedure (en del af kommunikationsstrategien) ift. hvordan vi udmønter prin-
cippet. Det ”udklippede” gennemløbes med mulighed for kommentarer. 

Torben gennemgår udkast til procedurer for samarbejdet mellem skole og hjem. 
- Drøftelse af hensigtsmæssigheden i at graduere kommunikation og kommunikations-

former i forhold til indskoling, mellemtrin og udskoling, da brugen af kommunikationska-
nalerne varierer efter elevernes alder, udviklingstrin og forventninger til eget ansvar for 
læringen 

- Vigtigt at præcisere hvordan evaluering og feedback til eleverne praktiseres 
- Husk også DUS forældrerådet 

 
Input tages med til videre arbejde på skolen i ledelse og personalegruppen. 
 

4.  Inklusionsgrundlag præsenteres med mulighed for kommentarer og spørgsmål 
Pia fremlægger grundlaget for, og tankerne bag inklusionsgrundlaget for Vestbjerg Skole. 
Grundlaget er indsendt til forvaltningen, men endnu ikke gennemgået i personalegruppen i sin 
endelige form. 
Grundlaget er dynamisk, og fokus kan variere fra år til år. 
 

5.  Valg til skolebestyrelsen  
Der er delvalg til skolebestyrelsen i foråret. 
Mia, Jesper, Line og John er på valg denne gang.  
 

6.  Orienteringer 
a) Formanden 

Intet 
b) Skoleleder 

a. Ansættelser 
Stig – pædagog - er ansat i tidsbegrænset stilling pt i team 0 – frem til sommer-
ferien. 
Norma – lærer, er ansat i barselsvikariat i team 4 – også frem til sommerferien. 

b. Ressourcer 
Ressourceudmeldingen er kommet. Skolen generelt er gået ned i ressourcetil-
deling, grundet den nye tildelingsform, hvor fokus er stort på socio-økonomiske 
tal. 
Vestbjerg Skole påregner ikke at skulle udpege overtallige. 
 

c. Halbyggeri 
Påregnes påbegyndt i skolernes sommerferie. 

d. Sundhedstjek 
Skolens personale er tilbudt et sundhedstjek – som giver vejledning til den en-
kelte og et samlet overblik til skolen som helhed. 
 

7.  Til kommende møder – tirsdag den 14/4 
a) Principper – hvad har vi af principper og hvad skal/kan tilgå 

 
I Aalborg Kommune er det derudover besluttet, at skolebestyrelserne skal lave 
principper for følgende områder: 
 

a. Skolen har tydelige principper for samvær, adfærd, sprogbrug og kom-
munikation 

b. Sundhedspolitiske principper for kost, rygning, alkohol og motion 
c. Holddannelse 
d. Principper for arbejdet med motion og bevægelse 



 

         3/3 

 

e. Principper for indhold og organisering af understøttende undervisning 
med særlig fokus på, hvordan der skabes en sammenhængende og varie-
ret skoledag. 

b) Ressourcer 
c) Evaluering jævnfør punkt 1 på dette møde 
d) Professionel kapital 

 
 

8.  Eventuelt 
 
Intet 
 

9.  Lukket møde 

 


