
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

 Dagsorden: Dato: 26-02-19 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende:  

Mødeleder: 

Referent: Annika 

 Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden:   2 min. Godkendt, 

Punkt sættes på vedr. skb møder hver 2. 

måned.  

Punktet Evt. sættes fremover på dagsorden 

før punktet forældrehenvendelser 

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads 

3.  Budget 2019 Bilag eftersendes.  15 min  Orientering ved Elsebeth 

Mette Staun deltager næste gang budgettet 

sættes på dagsorden, således hun kan 

”folde” budgettet mere ud. 

Britta inviteres til formøde vedr. forståelsen 

af budgettet.  

4.  Nyt fra: 

Formand/Næstformand 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun 
orienteringspunkter: 

 

Legeplads  

 20 min Formand: 

Skolerådsmøde indkaldt d. 11.3.19, hvor 

Britta deltager. 

Formanden er inviteret til foredrag med 

Helle Hein, som er oplægsholder og 

forfatter. 

Ledelsen: 

Stillingsopslag til afdelingsleder til 

Vestervangsskolen. Ansættelsesudvalget 

består af 10 personer 

Ansættelsessamtaler til lærer til minihuset 

er afviklet i eftermiddag. 
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9. årgang har efterhånden valgt deres 

videre uddannelsesforløb efter 

sommerferien.  

Førskolen starter d. 1. marts 2019. 

Der er endnu et stillingsopslag til 

mellemtrinnet. Ansættelsessamtaler d. 28. 

marts 19. 

 

Der er indkaldt til første møde vedr. 

legepladsen d. 6. marts 19. 

 

Elevrådet: har snakket om vand i 

forbindelse med sidste skoledag. 

 

Personalet: 

3 årgang har haft overnatning i sidste uge 

på skolen. 

Der er sket en lokalerokade i forbindelse 

med førskolen.  

  

 

5.  DM i fagene   10 min Dygtige elever 

Kontaktforældre arbejdet 

Kreativ håndværk 

Fodboldlinjen med juniorlederuddannelsen. 

Projektbeskrivelser sendes til Britta inden 

næste skb. Møde.  
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6.  Evaluering af skolefesten Hvad mener de 
forældrevalgte? 

Drøfte: 
Antal deltagere 
pr. barn. 
Pris – billetter 
Hvem skal se 
musicalen? 
Andet? 
Elever fra 
Hobrovejens 
skole  

20 min Dejligt med en skolefest for alle skolens 

elever på skolen. 

Rigtig god stemning over hele skolen. 

Forslag om, at bedsteforældre og 

børnehaver inviteres til generalprøven om 

formiddagen til at se musicalen.  

Ledelsen vil gerne fremover have sparring 

fra skolebestyrelsen i forbindelse med 

afholdelsen af skolefesten.  

Ledelsen udarbejder et udkast til en ramme 

for skolefesten, som sættes på skb. til 

oktober 19. 

 

6.  Brugertilfredshedsundersøgelsen Gennemgang for 
bestyrelsen.  

Bilag medsendt 

 20 min  Fremlagt for skolebestyrelsen og punktet 

sættes på til næste møde. 

7.  Understøttende undervisning- afkortning af 

skoledagens længde – skoledagens opbygning 

 

Praksisfaglighed – valgfag kommende 7. årgang 

Næste skoleårs 
planlægning. 

 

Vi taler om det vi ved på 
nuværende tidspunkt. 
Der er indgået et politisk 
forlig, men der er altså 
ikke vedtaget noget 
endeligt. 

Søger vi igen 
om at 
konvertere den 
understøttende 
undervisning til 
to-lærer 
ordning? 

15 min De sidste år har Vestervangsskolen 

konverteret understøttende undervisningen 

på mellemtrin og i udskolingen. 

Timerne er blevet brugt til to-lærer timer i 

dansk og matematik fra 4. klasse til og med 

9. klasse. Skolebestyrelsen vil gerne, at 

skolen ansøger om kortere skoledage igen 

for det kommende skoleår. 

Lovforslag om, at indskoling skal have 

kortere skoledag med 3 timer om ugen fra 

kommende skoleår, ventes vedtaget 

snarest. 

Ligeledes ændres der i valgfag for 

kommende 7. årgang, samt 
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konfirmationsforberedelses forsøget, 

forventes vedtaget snarest.  

8.  Ansættelse af en administrativ afdelingsleder Opklarende spørgsmål?  10 min Orientering vedr. samtalen. 

9.  Skolens fysiske rammer Opfølgning. 

Bilag medsendt 

 10 min  Drøftelse 

 

10.  Antimobbestrategi  Næste skridt – den 
videre proces 

Skal 
kontaktforældre
ne indkaldes til 
et møde 

20 min Skb inviterer klasseforældrene ind til en 

teamaften vedr. antimobbestrategien med 

oplæg fra Trine efter d. 20. maj 19. 

11.  Specielle skoledage (f    orslag) Bilag medsendt Drøfte og 
beslutte 

10 min Blå mandag sendes i MED og PU 

9 klasse sendes til udskolingen til sparring 

12.  Samarbejde med HOB. skolebestyrelse Drøfte om det giver 
mening at mødes med 
den nye bestyrelse på 
HOB skole. 

Beslutte  Britta tager kontakt til skb. På Hobrovejens 

skolen vedr. samarbejde. 

13.  Ansøgning om lejrskole til Berlin    Godkendt under de nuværende økonomiske 

forudsætninger der er for afholdelse af 

lejrskolen 

14.  Elevrådseleverne har fri    Et ønske fra elevrådet om, at der må 

sprøjtes med vand sidste skoledag. Der er 

nedsat et udvalg med elever fra 9. klasse til 

planlægning af sidste skoledag. 

15.  Evt. ændring af rammen for skb møderne    Møderne fastholdes som hidtil. 

16.  Forældrehenvendelser    Drøftelse 

17.  Evt.  
 

10 min.  

 

Til info: 
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Vi har følgende emner "at rykke op" hvis tid: 

Orientering "Plads til forskellighed" 

 

Med venlig hilsen 

Britta & Elsebeth 

 


