
Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2018/2019 
Vigersted Skole 

 

Jeg vil her berette om, hvad skolebestyrelsen har arbejdet med i skoleåret 2018/2019. 

Det har igen været et spændende skoleår med mange opgaver og nye tiltag. 

 

En del af skolebestyrelsens opgaver består i, at den skal udarbejde principper for en lang 

række af skolens arbejdsområder. Vi har revideret principper for ’samarbejde mellem skole 

og hjem’ og vores Antimobbestrategi. I sidstnævnte er nu beskrevet, hvordan der arbejdes 

med at forhindre digital mobning. 

 

En anden af skolebestyrelsens opgaver er at føre tilsyn med skolens virksomhed. 

Vi har fået en omfattende orientering af Esben omkring SFO’en og herunder en 

gennemgang vedr. reviderede mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. 

Ligeledes har vi fået en statusorientering vedr. A-huset af Lisbeth. 

 

Ved hvert møde har eleverne deres eget punkt. Som noget nyt laver elevrådene 

videoreferater, der vises ved skolebestyrelsesmøderne. 

 

Vigersted Skole er certificeret som Unicef rettighedsskole, hvilket medfører at vi har et 

rettighedsråd, som skal arbejde med at sikre et trygt og positivt læringsmiljø for alle elever. 

Skolebestyrelsen er også repræsenteret i rettighedsrådet.  

 

Fredag d 9/11 blev der afholdt skolefest for 0. til 6. klasse. Det var en skolefest efter et nyt 

koncept. Der var mange gode aktiviter og fantastisk underholdning. Det er målet, at 

skolefesten bliver en fast tradition og afholdes hvert år på samme tid. Desværre måtte vi 

aflyse festen for 7. til 9. klasse pga for ringe tilmelding. 

 

På Vigersted Skole har vi intentioner om at skabe en sikker skolevej. P-pladsen på 

Snekkerupvej er færdig. Der er en tydelig adskillelse af den kørende trafik og de ’bløde 

trafikanter’. Vi henstiller til alle om at respektere ikke at parkere her. 

 

Der er vedtaget nye politiske mål omkring øget faglig progression. Alle skoler har 

udarbejdet nye virksomhedsstrategier. Skolebestyrelsen følger nøje planlagte tiltag og 

orienteres om status.  

 

Økonomi er jo stadig en stor faktor i det at drive en skole. Vi orienteres også løbende om 

skolens budget og har opfølgning på dette. Vi kom ud af 2018 med et mindre underskud.  

 

Der har igennem flere år været gennemført nationale tests og trivselsmålinger for 

eleverne. Som tidligere er det noget vi har stort fokus på og jævnligt orienteres om samt 

har opfølgning på.  

 



Vores børns skoledag er lang. Vi har derfor forsøgt at ændre der, hvor det har været 

muligt. Således at den understøttende undervisning i de fleste tilfælde er omkonventeret til 

to-voksen undervisning.  

Fra næste skoleår vil ingen elever have timer efter 15.05 og bustiderne vil blive tilpasset 

dette. 

 

Ringsted Kommune har gennemført en ’Bruger Tilfredsheds Undersøgelse’. Vi har 

gennemgået denne. Vi har noteret os at Vigersted Skole generelt ligger på niveau eller lidt 

over gennemsnittet i Ringsted Kommune. Vi har i forbindelse med undersøgelsen haft 

særligt fokus på omfanget af vikardækkede timer og kvaliteten af de vikardækkede timer.  

 

Fra næste skoleår vil alle skoler i Ringsted få en ny hjemmeside og 

kommunikationsplatform (AULA). Vi arbejder pt med overskrifter og indhold i AULA. 

 

Jeg vil igen opfordre til at bakke op omkring vores støtteforening ’Vigersted Skoles 

Støtteforening til Sociale Arrangementer’. Støtteforeningen yder støtte til sociale 

arrangementer på tværs af årgangene f.eks. skolefester, men andre arrangementer kan 

også støttes. 

 

Jeg vil gerne takke alle medarbejderne og ledelsen for deres indsats i dette skoleår, og jeg 

glæder mig til at arbejde sammen med jer i det kommende skoleår. 

 

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at du altid er velkommen til at kontakte 

skolebestyrelsen, hvis du har spørgsmål. Vi opfordrer til at du gør det skriftligt.  

 

På skolebestyrelsens vegne 

Mette Arnecke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


