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Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 30-11-2016 Kl.: 17.00-20.00 

Fraværende:  

Mødeleder:  

Referent:  

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Pkt 18 referatet godkendes efter hvert punkt 

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads 

3.  Sussie og Helle Tak til Sussie for indsatsen. 

Velkommen til Helle 

 5 min Tak for indsatsen til Sussie 

Velkommen til Helle, som træder fast ind i 

bestyrelsen. 

4.  Nyt fra: 

Formanden 

 

Ledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk: det er kun orienteringspunkter. 

Ref. fra møde i skole og forældre MK 

 

Ref. Dialogmødet. EA/MK 

Info om ”skolen for alle” EA 

Ref. fra Åbent hus d. 22. nov. EA 

Førskole – 0. årg. EA 

 20 min Info fra landsmødet skole og forældre, hvor 

Henrik, Michael og Lise-Lotte deltog.  

 

En rar stemning til Dialogmødet, hvor vi fra 

VES havde en god snak ved vores bord. 

Politikkerne lyttede. 

Skolen for alle i morgen, hvor vi er 15 

repræsenteret fra Vestervangsskolen. Der 

skal udarbejdes en inklusionspolitik inden d. 

1. august 2017. 

Åbent hus for kommende 7. årgang, var en 

god aften med info fra både ledelse, lærere 

og elever. 

 

Orientering vedr. førskoleordning på 

Vestervangsskolen. Punktet sættes på 

kommende skolebestyrelsesmøde. 

 



Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

 

Elevråd 

 

 

 

 

 

Medarbejdere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre 

 

Elevrådet har snakket om, at der skal 

afholdes en skolefest for udskoling. Der 

arbejdes videre i elevrådet ved næste 

møde. 

 

 

3 medarbejdere har søgt nye udfordringer 

fra d. 1.12.16. 

Vi har taget i mod Helle Therkildsen og 

Kristian Lundgaard starter i morgen. 

Stillingsopslag til skolens kommende 

”mellemrum” for udskoling med tiltrædelse 

d.1.2.17. 

Den kommunale APV for personalegruppen 

gennemføres pt. 

Bestyrelsen finder det vigtigt, at der er stor 

fokus på personalets arbejdsmiljø og håber 

på stor svarprocent. 

 

5.  Forslag fra elevrådet 
om udgangstilladelse 

Svar tilbage til elevrådet. 

Bilag tilsendt på sidste møde 

 20 min Begrundelse for deres stillede forslag er, at 

der kan være stor pres på kantinen, det kan 

tage lang tid at handle i kantinen pga. køen. 

Elevrådet forslår at det kun skal være tilladt 

for 9. årgang. 

Drøftelse i bestyrelsen, elevrådet tager det 

på deres næste elevrådet og efterfølgende 

på næste skb. møde til beslutning. 

6.       
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Ref. fra trafikmøde Info fra Britta og AØ 10 min Der arbejdes på punkterne fra sidste 

trafikmøde. 

Der er bevilliget en asfalteret sti fra Murervej 

til skolen, arbejdet påbegyndes i foråret. 

VES har fået cykelstativer fra Rytterskolen, 

som sættes op når byggeriet er færdigt. 

 

7.  Opsamling fra DropMob Næste skridt?  10 min Der nedsættes et udvalg bestående af: 

Michael, Elsebeth, Annika, Mads, evt. 

elevrådsrepræsentanter. 

8.  Budgetstatus Orientering fra EA Bilag sendes mandag. 10 min orientering 

9.  Princip for skole/hjem 
samarbejdet 

Bilag medsendt  20 min Drøftelse og pkt sættes på skb. mødet i 

januar 17 

10.  Princip for den åbne 
skole (skal) 

Bilag medsendt  20 min Drøftelse, Elsebeth udarbejder et udkast til 

næste skb. møde. 

11.  Udearealer   10 min Der arbejdes videre med mangellisten 

sættes på næste skb. møde. 

12.  Skolens vision og 
værdigrundlag 

Info fra sidste pæd. møde  10 min Tema eftermiddag vedr. skolens vision og 

værdigrundlag for skolens personale og 

repræsentanter fra skb. En god og 

spændende eftermiddag. 

Næste temadag om værdiarbejdet  

d.3. januar 2017. 

13.  Byggeri Status  5 min Tidsperspektivet overholdes og forventes 

derfor stadigvæk færdig til uge 7. 
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Musiklærerne deltager ved næste 

byggemøde med faglig sparring til  

indretningen af de kommende musiklokaler. 

Der er økonomi til nye nøglesystemer i 

forbindelse med byggeriet. 

Møbler til den nye kantine leveres i uge 49. 

14.  Profiler/linjer i 

udskolingen 

Status EA/AØ 

 

10 min Info vedr. processen om arbejdet med 

profiler/linjer i udskolingen. 

Forslag fra bestyrelsen om en rullende start, 

når profiler/linjer skal starte på VES. 

  Elevrådsrepræsentanterne får fri   . 

15.  Møde for forældreråds-
repræsentanterne 

Hvad vil bestyrelsen? 

Finde en dato 

 20 min Drøftelse  

Michael laver et udkast til forældrerådets 

rep. rolle i forhold til skb. pkt sættes på 

næste møde.  

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

 10 min Alt er behandlet 

17.  Evt.  
 

5 min.  Opdatering af intra 

Obs på, at få lagt referater på intra. 

Punkt næste møde vedr. vores elevers 

kultur/opførelse/behandling af inventar. 

Bus planer for det kommende skoleår. 

Sparekassen står til rådighed for 

undervisning til 9 årgang vedr. en 

økonomidag 
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18.  Referatet godkendes   5 min  

 

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 Princip arbejdslisten 

o Bring your own device 

Princip for integration (skal) 

o  

 Videre med mangellisten 

 Videre med aktiviteter fra Tema-dagen (inklusionsbørn på Vestervang er blevet lagt ind som et punkt for en gruppe under temadagen) 

 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 

 

 


