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8920 Randers NV   
 

 

Dagsorden: Dato: 24-04-2018 Kl.: 19.00-21.30 

Fraværende:  

Mødeleder: Mads 

Referent: Annika 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Pkt. 4 flyttes til sidst på dagsorden 

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads 

3.  Nyt fra: 

Formanden 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter: 

 

Pisa-undersøgelse 

Vestervangsskolens Venner 

 20 min Formand: 

Vestervangsskolens venner er dannet, 

mange mødte op til første møde med 

mange gode ideer. Der er lavet 4 grupper 

legepladsgruppe, fonde gruppe, Evens 

gruppe, erhvervs sponsorering gruppe. 

Første arrangement er et loppemarked som 

foregår i skolegården på Vestervangsskolen 

d. 26. maj 2018. 

Ledelsen: er i gang med skoleårets 

planlægning. 

De 35 elever, som var udvalgt til PISA 

undersøgelsen, fik meget ros fra folkene, 

som afholdt prøven. Ligeledes var der ros til 

alle skolens elever i forbindelse med DR1s 

indslag om rygning i skolerne. 

 

9 årgang deltager i forcensur, et pilotprojekt 

fra undervisningsministeriet, vedr. 

afgangsprøver i folkeskolerne. 

Der afholdes temadag for skolens 

ressourceteam d. 9. maj 2018. 
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Forflyttelser blandt personalet er, at der 

forflyttes en børnehaveklasse lærer, en har 

valg at søge nye udfordringer, en har 

ønsket at gå på pension, og 5 har valgt at 

gå ned i tid, hvilket betød, at der kun skulle 

forflyttes en fra Vestervangsskolen.  

 

Personale: års prøver på 8 årgang er 

afholdt. 

Forskningsdøgn er afholdt i dag, en rigtig 

god dag. 

Der har været afholdt nationaltest og 

trivselsmåling den sidste periode. 

6. årgang fra Vestervangsskolen og 

Hobrovejens skole har været samlet til 

fælles skoledag. 

 

Elevrådet: bruser i pigernes omklædning  

ved hallen har kun koldt vand. Bænke i 

grønnegårde trænger til afvaskning, de er 

fyldt med alger. 

Der mangler stikkontakter i klasselokalerne. 

Mellemtrin elevrådet, har møde med Trine 

 

Vestervangsskolen har fået ”kyllinger” på 

skolens PLC. Det er et samarbejde med 

PLC i forbindelse med et projekt med faget  

natur/teknologi.  
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4.  Ændret handleplan for 

skolens underskud 

Bilag medsendt  
Drøfte 
  

 20 min Drøftelse 

Skolebestyrelsen udarbejder en skrivelse 

som vedlægges den økonomisk handleplan 

vedr. skolens økonomi.  

Sendes senest d. 1. maj. 2018.. 

 

5.  Trafik   20 min Der arbejdes med bustiderne og er rettet 

henvendelse til Midttrafik, da det opleves, at 

bussen fra bl.a. Råsted kommer for sent, 

således at skolens elever ofte kommer for 

sent. Der er lavet undersøgelse, som viste 

at bussen kommer for sent 4 ud af 6 dage. 

Dog er bussen uden for skolen inden kl. 

8.00. 

Skolepatruljen kontaktes vedr. deres vagter 

om morgen. De gør et stort stykke arbejde, 

men det opleves, at de har svigtet lidt de 

sidste uger. 

Reminder til forældrene om at tage hensyn 

til skolens elever i trafikken.  

 

6.  Princip for 

klasseforældreråd 

Bilag medsendt  30 min Princip for klasseforældreråd sendes til 

skolens MED. 

Pjecen til kontaktforældre og idè kataloget 

sendes til skolen pædagogiske udvalg(PU). 

Punktet tages på et skolebestyrelsesmøde 

inden sommerferien. 

7.   Elevrådsrepræsentanterne får fri     
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8.  Forældrehenvendelser Der orienteres om henvendelser fra 
forældre og det aftales, hvem der svarer 
på henvendelserne. 

 10 min  

9.  Evt. Kørsel til temaaftenen på Koldkærhus 
 

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 

Michael K/Elsebeth 

 

 


