
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 15-12-2016 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende:  

Mødeleder:  

Referent: Annika Østergaard 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Velkommen til Anne Vindberg-Larsen ny 

personalerepræsentant i bestyrelsen. 

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads  

3.  Nyt fra: 

Formanden 

 

 

 

 

 

Ledelsen 

 

 

 

 

 

 

Elevråd 

 

 

Medarbejdere 

Andre 

Husk: det er kun orienteringspunkter. 

 

 

 20 min  

Der udarbejdes en julehilsen fra formand og 

Elsebeth til forældrene på 

Vestervangsskolen. 

Trafik situationen omkring skolen 

Kursusdeltagelse  næste år, tilsynet 

 

 

Der er afholdt møder vedrørende førskole 

elever. 

Video og billeder retningslinjer, tages på 

næste skb. møde. 

Budgettet for kommende skoleår, har vi fået 

i dag, og tages på næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er opslået en stilling til skolens 

kommende ”mellemrum”. Orientering. 

Ansættelsessamtaler d. 20.12.16 fra kl. 14. 

Britta deltager og evt. andre fra bestyrelsen. 
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Har ikke haft møde siden sidste skb. møde 

 

 

APV for personalet er afsluttet 80% af 

personalet har besvaret apv’ en. 

Der afholdes terminsprøver for 8. og 9. 

årgang i disse dage. 

Julefrokost for personalet, der deltog ca. 80 

og var en rigtig god og hyggelig aften. 

 

 

4.  Forslag fra elevrådet om 
udgangstilladelse 

 

Svar tilbage til elevrådet. 

Bilag tilsendt på sidste møde 

 10 min Da elevrådet ikke har holdt møde siden 

sidste skb. udsættes dette punkt. 

5.  Princip for den åbne 
skole 

Bilag medsendt   Gennemgang af princippet.  

Godkendt fra skb. og bringes i MED-

udvalget og retur til endelig godkendelse til 

næste skb. møde. 

6.  Førskoleordning kl. 
18.00-18.30 

Besøg af Hans Vedel og Henrik Johansen  30 min Skb. fraråder førskolegruppe på 

Vestervangsskolen i foråret 2017. Der 

sendes en skrivelse til byrådet. Se bilag. 

7.  Mangellisten/udearealer   15 min Drøftelse af mangellisten og en enig skb. 

godkender listen. 

Formand retter til og sender til bestyrelsen 

inden skrivelsen sendes til byrådet. 

8.  Høringssvar vedr. ny 
uddannelsespolitik 

Politikken medsendes. Beslutte, hvem der skriver 

et høringssvar 

15 min Michael, Lise-Lotte, Henrik og Helle 

udarbejder et høringssvar. 
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Forslag til ny uddannelsespolitik for 

Randers Kommune sendes hermed i 

høring. 

Målet med uddannelsespolitikken er at 

sikre, at flere gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Samtidigt er det 

målet, at børn og unge uddannes til at være 

demokratiske og livsduelige medborgere, 

der bidrager til og indgår i udviklingen af 

samfundet. Endelig er det vigtigt, at 

erhvervslivets efterspørgsel på kvalificeret 

arbejdskraft imødekommes. 

Børn og skoleudvalget har tirsdag d. 29. 
november besluttet, at forslaget til 
uddannelsespolitikken sendes i høring hos 
relevante parter, hvorefter forslaget samt 
høringssvarene vil blive behandlet i børn og 
skoleudvalget d. 7. februar 2017 og byrådet 
d. 6. marts med henblik på endelig 
godkendelse. 
 
Fristen for indsendelse af høringssvar er 
mandag d. 9. januar 2017.  

9.  Byggeri Status  5 min Orientering, håndværkerne følger planerne, 

og forventes færdigt til brug i uge 8. 

Nye møbler i kantinen. 

  Elevrådsrepræsentanterne får fri   . 

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

   

11.  Evt.  
 

5 min. Pædagogisk temadag d. 3. januar 2017 for 

skolens samlede personale og 

skolebestyrelsen. Kl. 8-15  
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Michael, Henrik, Britta (Hans Henrik, 

Michael) 

 

 

Til info: 

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

 

Punkter til kommende møder: 

 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 for skole/hjem samarbejdet 

o Princip arbejdslisten 

o Bring your own device 

o Budget 2017 

o DropMob 

Princip for integration (skal) 

 Principper for sponsorater 

 Princip for integration (skal) 

 Princip for inklusion 

 Næste års budget 

 På januar mødet evalueres den konverterede UU-undervisning med henblik på næste skoleår 

 

Venlig hilsen 

Michael K/Elsebeth 

 

 


