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Dagsorden: Dato: 23-01-2018 Kl.: 19.00-21.30 

Fraværende: Lise-Lotte 

Mødeleder: Michael 

Referent: Annika 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Godkendt 

Skoleudviklingsplanen 

2.  Valg af mødeleder   3 min Michael 

3.  Nyt fra: 

Formanden 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter: 

 

 

 15 min Formanden: Lise-Lotte har stillet 

næstformandsposten til rådighed hvis 

bestyrelsen finder det problematisk at Lise-

Lotte samtidig sidder i byrådet og er 

næstformand i bestyrelsen 

Ledelse: 

Vi er pt. 76 elever til kommende 0. klasser, 

hvilket betyder, at vi får 3 klasser. 

Ledelsen har haft kontakt til de 47 forældre 

som ikke har valgt Vestervangsskolen.  

20 har for 3 år siden valgt en anden skole, 

og dermed skal barn nr. 2 på samme skole. 

Nogle flytter fra området. 

Nogle vælger privat skole uden at kende 

noget til Vestervangsskolen, altså et bevidst 

valg. 

Nogen vælger en anden skole, fordi de 

synes Vestervangsskolen er for stor, et par 

stykker har været på besøg og andre har 

ikke været på besøg. 

På baggrund af undersøgelsen konkludere 

skb. at der ikke er grund til bekymring og 
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der med tiden vil være flere af distriktets 

børn som vælger skolen. 

 

Der er skolefest torsdag i uge 6 for 

indskoling og mellemtrinnet. Der er sendt 

invitation ud til skolens elever via intra. 

 

Elevrådet: 

Et ønske om at vandautomater i 

udskolingen, skal placeres anderledes, da 

eleverne ikke kan komme til det i de små 

pauser. 

Medarbejdere: 

8 årgang har i januar læsebånd, hvilket er 

meget givtig for elevernes læring. 

Indskoling og mellemtrin har faglig læsning 

efter vinterferien. 

 

Andre: Annika følger op på brevet til 

vejdirektoratet fra skolebestyrelsen. 

 

 

4.  Kvalitetsrapporten Kære alle, 
I modtager hermed kvalitetsrapporten for 
Randers Kommunes skolevæsen for 
skoleåret 2016/2017.  
Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt 
i folkeskolelovens § 40 a og bekendtgørelse 
om kvalitetsrapporter i folkeskolen.  
Folkeskolelovens § 40 a stk. 2 foreskriver, at 
der skal indhentes udtalelse fra 

Vi gennemgår de enkelte 
dele/afsnit og spørger ind 
til kommentarer, der kan 
bruges i et høringssvar. 

30 min Drøftelse 

Ledelsen tilføjer skb. kommentar og sender 

det nye udkast rundt senest onsdag kl. 20. 

derefter er der mulighed for at kommentere, 

kan  bestyrelsen ikke blive enige om det 

fremsendte høringssvar mødes skb mandag 

d. 29.1.18 kl. 17.00. 
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skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten, 
inden rapporten behandles politisk.  
Vi beder jer derfor indsende jeres udtalelser 
senest 1. februar 2018 –  
 
På vegne af skolechef Henrik Johansen, 

 

5.  Udgangstilladelse  Ansøgning fra elevrådet Drøfte/beslutte 15 min 3 stemmer for, at eleverne må gå i ABC 

lavpris i pauserne 

6 stemmer imod, at eleverne må gå i ABC 

lavpris i pauserne. 

Skb. beslutter hermed, at der ikke skal 

gives tilladelse til at eleverne må forlade 

skolens område i pauserne. 

Formanden udarbejder, inden udgangen af 

uge 5, en skrivelse med skb begrundelser 

for, hvorfor eleverne ikke må forlade 

skolens område. 

Elevrådet ønsker på baggrund af 

ovenstående beslutning, at invitere Anita fra 

kantinen med til næste elevrådsmøde med 

henblik på et bedre udvalg i kantinen. 

6.  Skolebestyrelsesvalg Vi håber at have modtaget en tidsplan fra 
forvaltningen inden mødet. 

 10 min Tidsplan vedr. skb. valg præsenteres 

Elektronisk valg på Vestervangsskolen. 

Valgbestyrelsen for Vestervangsskolen skal 

består af skoleleder, skb. formand og en 

forældrevalgt. 

Det bliver Elsebeth, Michael og Henrik. 
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7.  Regnskab 2017/budget 

2018 

Bilag udleveres i mødet.  10 min Sættes på som pkt til næste møde, da vi i 

dag har fået en mail ud om, at budgettet for 

december måned ikke er færdigt. 

 

 

8.  Foredragsaften 1.2.18 

ved Anders Koefod 

Hvem gør hvad?   Sekretæren sender en reminder ud til alle. 

Michael kontakter kontaktforældrene i 7., 8. 

og 9. klasserne. 

Alle klasser i udskolingen ser linket til 

foredraget inden fredag d. 26.1.18 

Foredraget er for forældre og elever i 

udskolingen 

Elevrådet deltager evt. ved salg af 

sodavand/vand.  

9.  Løbet Team Rynkeby Personalet ønsker bestyrelsen holdning til 
løbet. 

EA har forskellige 
synspunkter med fra 
personalet 

10 min Drøftelse og Elsebeth melder tilbage til 

personalet. 

10.   Elevrådsrepræsentanterne får fri     

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

 10 min En forældre henvendelse vedr. 

ungdomsklub til de unge. De henvises til 

Klub Nør som er et ungdomsklubtilbud på 

Nørrevangskolen for unge i nordbyen.  

12.  Evt.  
 

5 min. Skoleudviklingsplan er sendt til drøftelse i 

skb.  

Der er kapacitet til skolens elever, men skb. 

er blevet fremlagt tegninger med gpr lokaler 

ved mellemtrinnet og sidste gang i 

udskoling. Ligeledes gøre skb.  endnu en 
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gang opmærksom på, at skolens udearealer 

ikke er optimale. 

 

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 

 Mobiler 

 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 

 

 


