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                                                                                   Dagsorden: 
Skolebestyrelsesmøde. Dato: 26-09-2017 Kl.: 19.00-21.30 

Fraværende: Michael og Michael 

Mødeleder: Lise-Lotte 

Referent: Annika 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Godkendt 

2.  Valg af mødeleder   3 min Lise-Lotte 

3.  Velkommen til de to nye 
elevrådsrepræsentanter. 

  5 min Jakob 9b formand 

Malte 8e næstformand 

4.  Nyt fra: 

Formanden 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min Formand: ikke tilstede 

Elevrådet: har deltaget i arbejdet med 

Lapland projektet vedr. udearealerne på 

skolen. De fortsætter med at være i 

arbejdsgruppen. 

 

Ledelsen: Lapland, skolen havde besøg af 

repræsentanter fra Lapland omhandlende 

udearealerne, hvor elevrådet var med til at 

spille et spil med henblik på forbedring af 

udearealerne. 

Værdier og visioner for udearealerne på 

skolen. Et stort område som skal give gode 

læringsrum og gode pauser. Læringsmiljøer 

fællesskabsfølelsen, ro og leg, fællesskaber 

og mulighed for at der er noget for hver 

afdelingen. 
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Eleverne har udarbejdet små postkort, hvor 

de har skrevet, hvordan de har det i 

skolegården. 

Fredag d. 29.september skal udvalget fra 

Vestervangsskolen med 7 andre skoler 

deltage i en temaformiddag, hvor der er 

mulighed for, at en repræsentant fra 

skolebestyrelsen deltager, og der arbejdes 

videre med udearealerne på skolerne. 

 

Fravær, retningslinjerne for fravær er 

næsten færdige. 

Vi har snakket om lovlig fravær, ulovlig 

fravær, sygefravær og bekymrende fravær, 

som er udarbejdet ud fra principperne fra 

forvaltningen. 

 

Medarbejder: 6 årgang er afsted på 

lejrskole i Skagen i denne uge. 

Toilet projekt, er to toiletter på 

mellemtrinnet. 

 

Henrik har været til fremvisning på DOK 1 

hjælpemiddelscentral. Henrik blev 

præsenteret for en robot, som kunne bruges 

til, at elever som ikke kan følge 

undervisningen i klassen, har mulighed for, 

at følge undervisningen hjemmefra. 

Vestervangsskolen har erfaring med iPad 

og skype. 

 



Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Skb netværket har været med til at 

udarbejde et høringssvar vedr. kommunens 

basis budget i samarbejde med 

skolelederforeningen, Randers 

lærerforening og BUPL. Med et ønske fra 

Randers lærerforening kan skb. Netværket 

ikke være en del af høringssvaret alligevel. 

 

Trafik, politiet er opmærksom på 

trafiksituationen omkring skolen og har pt 

været i området af flere omgange vedr. bl.a. 

fartmålinger. 

 

 

 

5.  Førskoleordning på VES 

2018 

Drøfte følgende spørgsmål: 

Kan skolen og skolens inde- og udearealer 
nu rumme førskoleordning i foråret 2018? 

Hvilke ændringer er sket i forhold til 15. dec. 
2016? 

Hvad skal der til for at vi kan tilbyde førskole 
i 2018? 

Er det muligt at nå det inden foråret 2018? 

Kan vi stå inde for, at førskole i foråret 2018 
ikke vil få faglige og pædagogiske 
konsekvenser for alle skolens nuværende 
elever? 

 20 min Ledelsen har henvendt sig til forvaltningen, 

for at høre, om der er førskoleordning på 

Vestervangsskolen. Det har vi som 

udgangspunkt. 

Medarbejderne tænkes ind i, hvordan vi kan 

have førskoleordningen, da det vil få 

betydning for hele skolens elever. Således 

at vi sikre os, at en førskoleordning på VES 

bliver en god løsning for alle skolens elever. 

 

De fysiske rammer er blevet til, at det er 

muligt, at rokere klasserne til marts, således 

at det giver rum til førskoleelever. 

Skb. mener ikke der er sket nogen 

forandring i forhold til om VES kan have 

førskoleordning til marts. Udearealerne er 
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ikke forbedret, men grundet lidt færre elever 

og dermed et par lokaler ledige. Man mener 

det vil have nogle konsekvenser for skolens 

øvrige elever, da det vil betyde en rokade i 

afdelingerne. 

De sidste to år har der ikke været 

førskoleordning på VES, men der har været 

et rigtig godt samarbejde med 

børnehaverne, som gennem de sidste 

måneder af skoleåret har været på besøg 

på skolen og haft et tæt samarbejde med 

skolen. 

 

Elsebeth kontakter skolechef, Henrik 

Johansen vedr. førskoleordningen marts 

2018 i morgen vedr. bestyrelsens skrivelse 

fra sidste skoleår og melder tilbage til skb. 

efterfølgende. 

 

 

6.  Prioriteringslisten Bilag medsendt Godkende, så den kan 
sendes af sted. 

5 min  Skrivelsen sendes afsted til byrådet i 

morgen vedr. prioriteringslisten 

7.  Opsamling fra 
forældremøder 

Generel opsamling  10 min Forældremøder i alle klasser er afholdt. 

Skolebestyrelsen var repræsenteret på stort 

set alle årgangs forældremøderne. 

Skb. har oplevet det positivt at deltage til 

forældremøderne og oplevet god stemning 

på møderne. 
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8.  Informationsbrev om 

BYOD 

Bilag medsendt  15 min Punktet sættes på til næste skb møde med 

Henriks udkast til skrivelsen som bilag. 

9.  Mobil telefon Bilag Drøftelse 15 min Drøftelse 

Punktet tages på afdelingsmøderne 

Henrik finder evidens for, at elevernes 

gennemsnitskarakter stiger ved mobilforbud 

i skolen og sender rundt til skb. 

10.  Udlån af bærbar 

computer - kontrakt 

Den er afsluttet. Alle skoler bruger nu den 
samme kontrakt. For de elever, det handler 
om på VES, er der sendt besked ud til. 

EA orienterer om 
skolechefens besked og 
selve aftalepapiret 

5 min Information og drøftelse 

11.  Fremlæggelse af 
årsberetning for den 
samlede forældrekreds. 

Beslutte dato og oplægsholder. 

Forslag til emne: Digitale medier 

Beslutte foredragsholder 15 min  

Elsebeth tager kontakt til Anders Kofoed 

med henblik på foredrag for forældre og 

elever fra 6.-9. klasse. 

 

Januar 2018 

12.  Revurdering af 
forretningsordenen 

Dialog om forretningsordenen skal 
revurderes med henblik på navngivning ved 
afstemning –  

Udsættes til næste møde, 
da Michael er forhindret. 

 Udsættes til næste skb. møde 

13.   Elevrådsrepræsentanterne får fri     

14.  Mailen fra Henrik Fårup Forklaring fra Henrik og dernæst drøftelse.  10 min drøftelse 

15.  Forældrehenvendelser Der orienteres om henvendelser fra forældre 
og det aftales, hvem der svarer på 
henvendelserne. 

 10 min orientering 

16.  Evt.  
 

5 min. Lise-Lotte deltager i projekt Lapland fredag 

d. 29. september i foreningshuset. 
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Britta deltager i åbent hus arrangement for 

kommende 0. årgang 

 

 

Til info: 

De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde. 

 

Punkter til kommende møder:  

 Retningslinjer for video og billeder 

 Hvilke principper er på næste møde? 

o Møde for forældreråds-repræsentanterne. (Michael laver et udkast til forældrerådets rep. rolle i forhold til skb) 

o Princip arbejdslisten 

o Princip for deltagelse i projekter, der kræver donationer fra forældre 

o Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse 

o Visionsarbejdet fortsætter efter sommerferien. 

o Forventningsafstemninger fra forældre/skole arbejdes der ligeledes med i det kommende skoleår. 

Princip for integration (skal) 

 Princip for inklusion  

 Princip for integration 

 

 

Venlig hilsen 

Michael K/Elsebeth 

 

 


