
 
 

 

 

 

Seminarievej 31 – 9681 Ranum  
Telefon 99 66 85 60  
Mail: hjs@vesthimmerland.dk  

 

Ranum den 6.juni 2019 

 

SKOLEBESTYRELSEN 
Referat af skolebestyrelsesmøde 

onsdag den 12.juni 2019 kl. 18.00-19.00 i skolens i skolens mødelokale  
efter mødet er der en let sommerfrokost som afslutning på året. 

 

Afbud:  Dorte,  Joan, Ulla 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste sb-møde. 

 

2. Sidste nyt/meddelelser 

 Nyt fra almen skole, K-klasser og LBO 

 Nyt fra Fælles skolebestyrelsesmøde (Anne, Winnie) 

Mødet holdes i aften – derfor intet til referat. 

 Fra dialogmødet 28/5 (Anne, Winnie og HH) 

Ung i VH fortalte om uddannelsesparathed – Anders Norup 

fortalte om skolerne resultater ift karakterer, elevtal, 

uddannelsesparathed osv.  

 Status – Støtteforening (Winnie, Anne) 

Intet af bemærke. 

o Fra Foreningsmødet (Winnie og HH)  

Fælles møde vedr. det kommende byfestarrangement. Skolen 

fik ingen konkrete opgaver. 

 Skolen ønsker at rejseugen i kommende skoleår ligger i efteråret. 

Vi diskuterede muligheden for, at bytte turen til Bornholm ud med 

en tur til København. Skolen tager stilling. 

 

3. skoleårets planlægning (HH, IØ) 

 status   

Vi er langt – skema er næsten på plads. 

 orientering af forældre 

Forældrene orienteres om kommende skoleår på intra.  

 promovering af skolen 

HH fortalte om evt. tiltag, der kan promovere skolen f.eks. streamer til 

bilerne, hættetrøjer til alle elever….. 

 fokus (indsatsområder) 

Kommende skoleår bliver sidste år med LSP – vi skal bl.a. arbejde med 

”matematik” og ”forældreinddragelse”- vi skal desuden udarbejde en 

”bevægelsesstrategi” for skolen. 

  

4. Aula  (IØ, HH) 

 Præsentation (IØ) 

Aula blev præsenteret. 

 Formidling til forældre 

 andet 

 

5. Næste møde. 



 Mødeplan for kommende skoleår. 

Bliver sendt ud en af de kommende dage. 

 Punkter til første møde i skoleåret 19/20.  

 

6. Evt. 

 

Det er Dorthe Bangs sidste møde i skolebestyrelsen, som hun desværre er forhindret i at deltage 

i. Vi er været meget glade for, at Dorthe har fundet tid og overskud til at engagere sig i 

bestyrelsesarbejdet. Tak for indsatsen og samarbejdet og god vind fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Anne Kvist og Hanne Hollænder 


