
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Referat: Dato: 28-05-19 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende:  

Inviterede: Heidi Hangaard  

Mødeleder:  

Referent: Trine 

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

1.  Godkendelse af dagsorden:   2 min. Ingen bemærkninger til dagsordenen  

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads er mødeleder  

3.  Velkommen til Carsten Mikkelsen   10 min Carsten er kommet godt fra start og er glad 

for at være startet på Vestervangsskolen.  

Der er på dette tidspunkt af året mange 

konkret opgaver at tage fat på i forbindelse 

med skoleårets planlægning. 

4.  Nyt fra: 

Formand/Næstformand 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun 
orienteringspunkter: 

 

 20 min Formand: 

Der har været skolerådsmøde. På dette 

møde blev der talt om budget på 

skoleområdet efterfulgt af BDO-rapporten, 

AULA og kørsel af elever til specialskolerne. 

Landsmøde for Skole og Forældre. Mødet 

bliver 15 - 16. november. Vi har tre pladser. 

Temaet denne gang er ”Den gode 

kommunikation mellem skole og hjem”.  

Ledelse: 

Der er indgået et politisk forlig på 

specialområdet inden, det kommer i 

byrådet. Beslutningen er truffet på baggrund 

af de høringssvar, der er kommet fra 

skolerne mv.  

Følgende er besluttet:  
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- Fælles ledelse på Firkløverskolen 

og Vesterbakkeskolen  

- Man fastholder de 15 

specialklassetilbud som er nu. 

Fremadrettet visiteres der efter 

nærhedsprincippet.  

- Forældrebetaling af SFO på 

specialskolerne  

Der er udbudt flere valgfag på 7. årgang 

end tidligere år.  

Der skal ansættes en lærer til mellemtrinnet. 

Hans-Henrik og Britta deltager fra 

bestyrelsen.  

SFO og Juniorklub har haft markedsdag. 

Det var en rigtig god dag med mange 

besøgende. SFO’en fik et overskud på 7500 

kr. Overskuddet skal bruges til aktiviteter i 

SFO i sommerferien.  

Vestevangsskolens venner var også 

repræsenteret. Her var også overskud. 

Dette går til ønsker fra mellemtrinnets 

elever.  

Medarbejdere:  

Der har været valg til bestyrelsen. Det bliver 

Mads og Gitte, der sidder i bestyrelsen i den 

kommende periode.  

Der har været sidste skoledag i fredags. 

Dagen forløb godt, med ganske få 

undtagelser. Vi har lært af dette, og vil se 

på hvilke tiltag, vi kan gøre til næste 

skoleår.  
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5.  Princip for SFO Heidi kommer og 
fremlægger princippet, 
da det er hende, der har 
udarbejdet det. 

Drøftelse 15 min Fremlæggelse ved Heidi. 

Udgangspunktet for princippet er den SFO 

vi har på Vestervangsskolen og det 

pædagogiske og det værdibaserede 

arbejde i dagligdagen.  

Skolen har mange principper - SFO har et. 

Derfor er princippet mere fyldigt end andre 

principper.  

Der skal udarbejdes et princip for før-skole. 

Trine og Heidi ser på dette. 

Princippet tages i MED og besluttes 

efterfølgende på bestyrelsen.   

 

6.  Legeplads Kort orientering om, 
hvor vi er lige nu 

 5 min Orientering ved Hedi  

Ændringsforslagene er taget godt imod, og 

Esben har lavet en fin plan, som 

legepladsudvalget har godkendt.  

Materialet er nu sendt i udbud. Vi ved 

endnu ikke, hvornår arbejdet går i gang. 

  

7.  Sidste skoledag Skal godkendes 
 

10 min Princippet har været i MED. 

Princippet er godkendt i bestyrelsen  

8.  Princip for den åbne skole Skal godkendes 
 

10 min Princippet har været i MED. Her var ingen 

bemærkninger.  

Princippet er hermed godkendt. I 

bestyrelsen. 



Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

9.  DM i fagene Hvor er vi nu? 
 

5 min Punktet udsættes til næste 

bestyrelsesmøde.  

10.  Brugertilfredshedsundersøgelsen (FTU) På næste 

skolebestyrelsesmøde 

skal vi beslutte, hvilke 2 

- 3 områder, der skal 

arbejdes videre med.  

Der skal udarbejdes 

handleplaner på de 

udvalgte områder.  

Elsebeth og Trine 

udarbejde et lille oplæg 

ift., hvad der kunne 

være givende at arbejde 

med til næste møde.  

 20 min Følgende indsatsområder er valgt ud på 

baggrund af FTU’en:  

- Trafik 

- Trivsel, uro og begrænsning af 

mobning  

- Bygninger, inventar, udearealer  

- Undervisning  

- Vikardækning  

Et input kunne være, at bestyrelsen i det 

kommende skoleår dykker ned i 

antimobbestrategien og børn og unges brug 

af de sociale medier ud fra et 

forældreperspektiv. 

11.  Trafik Brev medsendt Kommentarer 
til brevet. 

5 min Der er ingen bemærkninger til brevet. 

Britta sender brevet til Birgit Berggrein. 

Brevet sættes på skolens brevpapir.  

12.  Fuld fart - inklusion gennem foreningsidræt  Orientering fra Trine  15 min Orientering ved Trine.  

Vi deltager også i det kommende skoleår i 

projektet. Der har været gode erfaringer fra 

dette skoleår.  

13.  Elevrådseleverne har fri     

14.  Forældrehenvendelser    Orientering og drøftelse  

15.  Evt.  
 

10 min. Årsberetning fra formanden  
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Britta taler til dimission. Rune 9A kommer 

og spiller.  

Datoer for kommende bestyrelsesmøde 

kommer på til næste møde  

Sorgplanen skal på næste gang  

 

 

Til info: 

Vi har følgende emner "at rykke op" hvis tid: 

Skolens sorgplan 

Med venlig hilsen 

Britta & Elsebeth 

 


