
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 30-01-2017 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende: Helle 

Mødeleder: MAds 

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 Mads 

3.  Nyt fra: 

Formanden 

 

Ledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk: det er kun orienteringspunkter. 

 

 

Udearealer/Legepladseftersyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleårets 
planlægning/Timefordelingsplanen 

Skolefest 

Førskoleordning 

 20 min  

Udlevering af opdateret mangelliste evt. 

kommentar sendes til formanden senest. d. 

3. februar 2017.  

 

Der har været legepladseftersyn ultimo 

december 16.  

Rapporten er gennemgået for serviceleder 

og Elsebeth af legepladstilsyns 

konsulenten, som har udarbejdet rapporten.  

Skolen modtager en oversigt over prisen for 

udbedring af legepladsen inden vinterferien. 

Ledelsen, lærernes tillidsrepræsentant og 

lærernes arbejdsmiljørepræsentant  er i 

gang med timefordelingsplanen for 

kommende skoleår, samt skoledagens 

opbygning. Timefordelingsplanen skal 

godkendes af skolebestyrelsen inden 

udgangen af marts. 

 

I den her uge er der godt i gang med 

forarbejdet til skolefesten for indskolingen 
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Elevråd 

 

 

 

 

Medarbejdere 

 

og mellemtrinnet, som løber af staben 

torsdag d. 2. februar 17. 

 

APV (arbejdspladsvurdering) for hele 

personalet er udarbejdet på VES. 

Sikkerhedsgruppen på Vestervangsskolen 

er i gang med at arbejde med resultaterne 

fra APV. 

 

Førskoleordningen, skolen har et tæt 

samarbejde med børnehaverne, da der ikke 

er førskoleordning på Vestervangsskolen i 

dette skoleår. 

 

Der afholdes en sommerfest for 

udskolingseleverne senere på skoleåret. 

 

 

 

 

 

Ingen fremmøde af elevrødder. 

 

 

Orientering fra Temadagen for personalet d. 

3. januar 17 vedr. skolens værdigrundlag. 

En god, spændende og inspirerende dag. 
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Andre 

 

Der blev afholdt møde i fredags vedr. 

ventilation. Ejendomsservice skal vende 

tilbage igen med resultaterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusdeltagelse næste år, tilsynet 

 

. 

4.  Forslag fra elevrådet om 
udgangstilladelse 

 

Svar tilbage til elevrådet. 

Bilag tilsendt på sidste møde 

 10 min udgår 

5.  Princip for den åbne 
skole 

 Vedtage  vedtaget 

6.  Princip for skole/hjem 
samarbejdet 

Bilag medsendt  30 min Drøftelse af princippet. 
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Skolebestyrelse ønsker, at det fremgår af 

princippet, at skolen har forventninger til 

forældrene. 

Princippet tages på næste skb møde. 

Elsebeth, Britta og Lise-Lotte arbejder 

videre med punktet vedr. forventninger til 

skolens forældre. 

7.  Trafik Brev fra Britta – er tilsendt fra Britta Beslutte, om vi kan sende 
brevet af sted. 

10 min Orientering  

Godkendt og fremsendes vd@vd.dk 

8.  Budget 2017   15 min Drøftelse 

Der afsættes ekstra tid til punktet ved næste 

bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse 

af budgettet. 

 

 

9.  UU i skoleåret 2017-18   
Ledelsen har evalueret med personalet.  

Beslutte, hvad vi gør i 

kommende skoleår 

15 min Der ansøges igen for kommende skoleår 

om konvertering af UU. 

10.  Byggeri Status  5 min Håndværkerne følger tidsplanen og er klar 

til uge 8. 

Der er i byggeriet afsat 160.000 kr. til 

inventar til lokalerne. 

  Elevrådsrepræsentanterne får fri   . 

11.  Klassesammenslag Orientering fra ledelsen   Orientering om klassesammenslag ud fra 

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

 10 min Ingen henvendelser 

13.  Evt.  
 

5 min. Skal bestyrelsen være ekstra synlig i 

forbindelse med modtagelse af forældrene 

fra Hobrovejens skole 

Inspiration fra forældre og skole om 

samarbejdet omkring kontaktforældrenes 

rolle på VES. 

Der arbejdes på morgentræning for 

kommende 6 og 7. årgang fra VES og HOB. 

 

 

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 arbejdslisten 

o Bring your own device 

o DropMob 

o Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse 

Princip for integration (skal) 

 Principper for sponsorater 

 Princip for integration (skal) 

 Princip for inklusion 

 Næste års budget 
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Venlig hilsen 

Michael K/Elsebeth 

 

 


