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Referat: Dato: 29-04-19 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende: Lise-Lotte 

Mødeleder:  

Referent: Trine 

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

1.  Godkendelse af dagsorden:   2 min. Dagsorden godkendt  

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads er valgt som mødeleder  

3.  Nyt fra: 

Formand/Næstformand 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun 
orienteringspunkter: 

 

 20 min Britta er blevet kontaktet af nogle 

specialestuderende i statskundskab fra 

Århus universitet ift., hvad der får forældre 

til at involvere sig i samarbejdet mellem 

skole og hjem.  

Vi beslutter, at vi ikke deltager i deres 

undersøgelse .  

Ledelse:  

Vi er så småt startet på skoleårets 

fagfordeling. Denne ligger færdig sidst på 

måneden, hvorefter der lægges skema.  

Vi skal have en ny lærer fra en anden skole. 

Vi skal desværre forflytte en pædagog 

Vi har fået ny Skolechef i Randers 

Kommune  

I dag er det blevet offentliggjort hvilke fag 9. 

årgang skal op i til afgangsprøverne  

Før-skolegruppen er kommet rigtig godt fra 

start.  

Der planlægges med fire 7. klasser i det 

kommende skoleår. Processen er så småt i 

gang.  



Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Elevrådet:  

Det der er i fokus pt. er afgangsprøver og 

sidste skoledag  

Der arbejdes med antimobbestrategi i 

begge elevråd.  

Medarbejder:  

Se under ledelse.  

Derudover fylder konfirmation og 

afgangsprøver.  

 

4.  DM i fagene Kort orientering om, 
hvor vi er lige nu 

 5 min Der er ikke sket yderligere siden sidste 

møde pga. påskeferie. 

Brita er i gang med ansøgningen  

Punktet sættes på næste gang  

5.  Blå mandag  Bilag medsendt 
 

10 min Rigtig flot princip  

Tilføjelse:  

Der tilstræbes, at der fastsættes en 

økonomisk ramme, så alle har mulighed for 

at deltage. 

Elsebeth tilføjer dette i princippet.  

Vi sætter det på skolens hjemmeside.  

Princippet er hermed godkendt. 

6.  Sidste skoledag Bilag medsendt 
 

10 min Tilføjelse:  

Typisk planlægges et fælles arrangement 

for eleverne om aftenen af forældre i 

samarbejde med eleverne.  
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Princippet drøftes på MED, og sættes på 

skolebestyrelsesmøde herefter til 

godkendelse.  

7.  Princip for den åbne skole Bilag medsendt 
 

10 min Ingen bemærkninger  

Princippet drøftes på MED, og sættes på 

skolebestyrelsesmøde herefter til 

godkendelse. 

8.  Legeplads Hvor er vi nu? 

Elsebeth, Trine og Mads 
orienterer fra sidste 
møde. 

 
10 min Der har været afholdt møde i 

legpladsudvalget.  

Et godt møde, men mange input. I de første 

udkast var oplevelsen, at vi fik for lidt for 

pengene.  

Der blev truffet nye beslutninger, som 

Esben er gået tilbage med ift. en ny 

udviklingsplan.  

Vi venter pt. på plane, som kan sendes i 

udbud. Når planen kommer skal det på 

bestyrelsesmøde igen.  

Godt at forslagene var blevet drøftet i 

bestyrelsen forud for mødet. 

 

9.  Vikarforbrug/Jack EA kommer med et 
udtræk fra intra, som 
Mette (kontor) har 
kvalificeret. 

 
10 min Gennemgang af bilag ved Elsebeth 

Der bruges vikar til mange forskellige ting 

lige fra sygdom, kurser ferie, barns sygdom, 

til møder og andet. 

Ved kendt fravær tilstræbes det, at der 

benyttes den samme vikar, som er kendt for 

eleverne,  
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10.  Brugertilfredshedsundersøgelsen (FTU) Elsebeth og Britta 
kommer med et oplæg, 
som vi drøfter FTU´en 
ud fra. 

 20 min Hvordan og med hvad vil vi gerne arbejde 

med i bestyrelsen på baggrund af 

forældrebesvarelserne i undersøgelsen?  

Fælles drøftelse - hvad kunne være 

interessant at arbejde med i den kommende 

periode?  

På næste skolebestyrelsesmøde skal vi 

beslutte, hvilke 2 - 3 områder, der skal 

arbejdes videre med.  

Der skal udarbejdes handleplaner på de 

udvalgte områder.  

Elsebeth og Trine udarbejde et lille oplæg 

ift., hvad der kunne være givende at arbejde 

med til næste møde.  

 

11.  Høringssvar vedr. struktur af den kommunale 

tandpleje 

Forslag medsendt  10 min Godkendt af bestyrelsen 

Elsebeth sender  

12.  Høringssvar vedr. specialundervisning Forslag medsendt  15 min Fælles drøftelse på baggrund af udkast.  

Tilføjelser:  

Inklusion skal starte nedefra. 

Det frie skolevalg  

De fysiske rammer 

En lang og tidskrævende proces  

Elsebeth laver tilføjelser og sender til 

bestyrelse og MED.  

13.  Skoleårets planlægning Timefordelingsplanen  15 min  Orientering  

14.  Elevrådseleverne har fri     
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15.  Forældrehenvendelser    Orientering  

16.  Evt.  
 

10 min. Ingen punkter under eventuelt  

 

Til info: 

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

Orientering "Plads til forskellighed" 

Princip for SFO 

Skolens sorgplan 

Med venlig hilsen 

Britta & Elsebeth 

 


