
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Dagsorden: Dato: 22-11-2017 Kl.: 19.00-21.30 

Fraværende: Liselotte og Helle 

Mødeleder: Michael 

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.  Besøg af Henrik 
Johansen og Michael 
Maaløe 

 
Her fremlægges arkitekt Gorm Nielsens 
forslag til ændringer på skolen, så der kan 
etableres Førskole på Vestervangsskolen. 

 

 30 min orientering 

4.  Førskoleordning på VES 
2018 

 
Drøftelse af det, vi har hørt under punkt 2 

 15 min Forældrerepræsentanter mødes og drøfter 

dagens oplæg. Jævnfør pkt 3. og træffer 

beslutning om den videre proces. 

5.  Nyt fra: 

Formanden 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter: 

Skolebestyrelsesseminar 

Indkøbscentret ABC 

Dræning af legepladsen  

EDISON 

Foredrag med Anders Kofoed 

 

 

 

 

 

 

 

10 min Formand: EA og Michael mødes med folk 

fra lavprisvarehuset ABC fredag d. 24. 

november kl. 11. 

Skolebestyrelsesseminar afholdes til marts. 

Henrik deltager d. 3.3.18 

 

Ledelsen: dræning af legepladsen, er en 

midlertidig dræning, og der arbejdes pt på 

en anden dræning af legepladsen. 

EA sætter Hans Jørgen fra 

ejendomsservice i forbindelse med 

formanden, som fremover er tovholder på 

dræningen af projekt ”dræning af 

legepladsen” 
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Edison: 7 årgang arbejdede i uge 44 med 

Edison, hvor to af grupperne endte i den 

landsdækkende finale. En rigtig god dag og 

generelt en god uge med masse af læring. 

8 årgang har deltaget i Skills på Tradium, 

hvor de fik afprøvet mange forskellige ting 

ind for erhvervsuddannelserne. 

I aften har der været afholdt 

informationsmøde vedr. kommende 7. 

årgang, hvor der var mødt ca. 150 

forældre/elever op. Slides fra 

informationsmødet ligges på forældreintra 

på Hobrovejensskole og 

Vestervangsskolen. 

 

Pilotprojektet om 5 årgangs toiletforhold i 

samarbejde med DCUM er afsluttet. På 

skolen har indsatsen været ” brugen af 

toiletterne”. Der er sendt en indstilling ind til 

forvaltningen om, at toiletforholdene på 

mellemtrinnet og indskolingen på 

Vestervangsskolen ikke er tilstrækkelige 

 

Elevråd: intet nyt 

 

Henrik har punkt til orientering til næste skb. 

møde, da tiden for punktet orientering var 

overskredet. 

 

6.  Informationsbrev om 

BYOD 

Bilag medsendt ved sidste møde Godkende 10 min Godkendt og sendes ud inden 

sommerferien og der ligges et link på 
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forældreintra i udskolingen inden udgangen 

af 48 

7.  Mobil telefon Kort status om processen blandt personalet. 

Drøftelse af evidens. 

Drøftelse 10 min Punktet sættes på skb. 11. 12.17 med input 

fra elevrådet og afdelingerne. Til 

udarbejdelse af et ”regelsæt” tilpasset de 

forskellige årgange/afdelinger 

8.  Princip for klassekasser Bilag medsendt Drøftelse 20 min Godkendt og sendes videre til skolen MED 

udvalg 

9.   Elevrådsrepræsentanterne får fri     

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

 10 min orientering 

11.  Evt.  
 

5 min.  

 

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 
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Michael K/Elsebeth 

 

 


