
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Dagsorden: Dato: 26-10-2017 Kl.: 19.00-21.30 

Inviteret: Trine Vasegaard 

Fraværende: Henrik Faarup 

Mødeleder:  

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 Michael 

3.  Nyt fra: 

Formanden 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min Formand: 

Formanden var meget begejstret over 

morgensamlingen i dag. 

Elsebeth: Trine er inviteret til at fortælle lidt 

omkring skolens indsatsområder. 

Vi er i samarbejde med Tradium og UU 

Randers angående linjer for 

udskolingseleverne. 

Lærer fra udskolingen og lærer fra med 

HF/VUC har været sammen i uge 41 vedr. 

fagligsparring. 

Vores 8. årgang deltager i SKILS. 

7. årgang  deltager ii Edison i uge 44. 

Legepladsen er blevet drænet i uge 42. 

 

Elevråd:  

Har ønsker om: 

Mikrobølgeovn i kantinen 

Arrangementer på tværs af afdelinger 
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Drikkeautomater på gangen 

Lokaler som ikke er helt i orden U3, U9, U4, 

U1, U13 

Forlade skolen i pauserne 

Papirautomater i klasserne 

Bedre omklædningsrum (rengøring, toiletter 

og vandtemperatur) 

Koste både ude og inde 

Spejle i klasserne 

 

Medarbejdere:  

Motionsdagen var en god dag for alle. 

I udskolingen er de i gang med  

parathedsvurdering af eleverne. 

 

4.  Førskoleordning på VES 

2018 

Status på hvor vi er. 

 

 5 min Der var åbenthus arrangement mandag d. 

23. oktober 17 for kommende 0. klasser. 

Der blev orienteret om, at vi som skole 

arbejder ud fra, at vi har førskole fra marts 

2018.  

Skb har sendt en skrivelse til byrådet om 

udsættelse af førskole på VES, som er på 

børn og skoleudvalgsmøde i november.  

Der er aftalt samarbejdsmøder med 

Vestervangsskolen og børnehaverne vedr. 

førskolebørnene for personalet. 
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5.  Den økonomiske 

handleplan for 

underskuddet på VES 

EA orienterer  Bilag medsendt 10 min orientering 

6.  Trafik Britta orienterer Drøfte 10 min Cykelstativer er bestilt og sættes op, når de 

leveres. 

Der laves en sti på p-pladsen inde ved 

siden/væggen, således at eleverne ikke 

skal gå i kanten af kørebanen. 

Verdo sætter lys op på stien bagved skolen 

i den kommende uge. 

En variabel færdselstavle arbejdes der på at 

få sat op, som erstatter de permanente i 

foråret i 2016. 

Fodgængerfelt ved hellen 

Hobrovej/Nålemagervej forventes etableres 

senest i foråret 2018. 

Trafikken vil blive observeret på 

Hattemagervej og Murervej en morgen, for 

at se nærmere på den nye problematik, 

hvor forældre sætter deres børn af i svinget 

og kører hele vejen videre nedad.  

 

7.  Elevers ophold på 
skolen om 
eftermiddagen 

Udfordringen er, at eleverne ikke passer 
godt på skolen. Rengøringen finder sted om 
eftermiddagen. 

Samtidig vil vi gerne være en skole, der er 
åben for lokalområdet 

Drøftelse 

 De nye ramper 

 ABC-åbner 

Hvordan kan vi sammen 
med forældre finde gode 
løsninger? 

15 min Drøftelse 

Michael kontakter ABC  lavpris for et møde. 

Malte tager punktet med tilbage til 

elevrådet. 
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 Gamle elever, der kommer på 
besøg fra 
ungdomsuddannelserne/privatskoler
ne/efterskoler 

8.  Indsatsområdet på VES 
i dette skoleår 

TV orienterer om: ”Skolen for alle” 

Herunder: Faglighed, fravær og trivsel 

Bestyrelsen stiller 
spørgsmål til skolens 
indsatsområder 

30 min Orientering se bilag med skolens 

indsatsområder 

9.  Informationsbrev om 

BYOD 

Bilag medsendt Godkende 10 min Udsættes til næste skb møde 

10.  Mobil telefon Kort status om processen blandt personalet. 

Drøftelse af Henriks evidens. 

Drøftelse 10 min drøftelse 

11.  Princip for klassekasser Bilag medsendt Drøftelse 10 min Drøftelse sættes på næste skb møde. 

Michael og Michael udarbejder et udkast til 

næste møde. 

12.  Foredrag af Anders 
Kofoed  

Opfølgning fra Elsebeth. 

 

 10 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13.   Elevrådsrepræsentanterne får fri     

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

 10 min Henvendelse angående Kantinen, som 

opfordres til fremadrettet beskriver 

dagensret i f.eks. halloween ugen. 

Det undersøges hvordan forældrene bedre 

kan kontakte Anita fra kantinen. 

 

15.  Evt.  
 

5 min. Ansættelsessamtaler mandag d. 30. 

oktober 2017 

Michael undersøger om han kan få 

sponsoreret et juletræ. 
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Tak for indsatsen til Hans-Henrik, som har 

valgt at træde ud af bestyrelsen. 

 

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 Princip arbejdslisten 

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

o Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse 

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 

 

 


