
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Referat: Dato: 27-08-19 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende:  

Inviterede:  

Mødeleder:  

Referent: Trine 

 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 er mødeleder  

3.  Nyt fra: 

Formand/Næstformand 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun 
orienteringspunkter: 

 

 20 min Bestyrelse - formand:  

DM i skoleudvikling er sendt ind: 

Samarbejde med kontaktforældre og projekt 

med dygtige elever er omdrejningspunkt for 

ansøgningen.  

Orientering omkring Skole og Forældres 

årsmøde den 15. og 16. november 2019. Vi 

har tre pladser.  

Skolerådsmøde den 11.9 - Britta kan 

desværre ikke deltage.  

Pia har valgt at trække sig fra bestyrelsen. 

af personlige årsager. Søren træder ind i 

bestyrelsen i stedet for. Vi konstituerer os til 

næste møde En stor tak for indsatsen til Pia  

Ledelse: 

Vi er kommet godt i gang med skoleåret. 

Dejligt at vi kendte alle de nye 0. 

klasseselever inden opstart på grund af før-

skole-gruppen. 

I efteråret skal skolen gennemfører 2 

undersøgelser i personalegruppen. Der skal 
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ses på skolens professionelle kapital samt 

gennemføres en APV.  

Lejrtur på henholdsvis 6. og 9. årgang løber 

af stablen de næste uger.  

Personalet er i gang med at arbejde i AULA. 

Bestyrelsen orienteres om forældredelen til 

næste møde.  

Personale:  

Alle afdelingerne er kommet godt fra start. 

Der er fokus på overgange i alle 

afdelingerne  

De nye praksisfag er i gang på 7. årgang. Vi 

er repræsenteret i stort set alle fag, og der 

er mange gode nye tilbud, som er blevet 

modtaget meget positivt af eleverne.  

 

4.  Nyt møde med kontaktforældrene i forbindelse med 

antimobbestrategien 

  5 min Vi har udsat møde til den 28.10, da vi gerne 

vil at alle kontaktforældre er valgt til det nye 

skoleår.  

Alle bestyrelsesmedlemmer må meget 

gerne deltage.  
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5.  Fordeling af forældremøder mellem skb.medlemmer 

22/8 

8. årg. Kl.17-19 

29/8 

4. årgang kl. 17.30-19.30 i udskolingens kantine  

6. årgang kl. 17.00-19.00 i Hallen  

3/9 

2. årgang kl. 17.00-19.00 i multirummet  

5/9 

1.årgang kl. 17.00 – 19.00 i udskolings kantinen  

0.årgang kl. 17.00-18.30 i multirummet  

10/9 

7.årgang kl. 17.00 – 19.00 i udskolingens kantine  

11/9 

9.årgang kl. 17.00 – 19.00 i Hallen  

12/9 

3.årgang kl. 18.30 - 20.30 – kontakter selv SKB-

repræsentant  

5. årgang kl. 17.00-19.00 i Hallen  

 

Koordinering   29.8 Helle  

3.9: Lise-Lotte og/eller Britta  

5.9 

Hans-Henrik 0. årgang  

Britta 1. årgang  

10.9 

Evt. Søren  

11.9 

Hans Henrik  

12.9 

Britta 5. årgang  

Lise-Lotte 3. årgang 

 

Trine sender præcist tidspunkt og sted til 

bestyrelsen i løbet af denne uge.  

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

 5 min  Vi er nu kommet så langt at tegningerne til 

legepladsen er vedtaget.  

A-sport har ”vundet” udbudsmaterialet. De 

har været i dialog med Heidi omkring 

forskellige små ændringer.  
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Vi afventer byggetilladelse. Den forventes i 

hus inden for de næste 2-3 måneder.  

Der etableres ligeledes mudderkøkken til 

foråret.  

7.  UltraBit 

 

 Drøfte 10 min Der er blevet arbejdet med disse på 4. 

årgang i sidste skoleår. Det var dem der var 

målgruppe for projektet.  

Det blev primært i brugt natur og teknologi, 

men også i andre fag.  

Eleverne ar fået kendskab til 

programmering og anvendelse i praksis.  

5. årgang fortsætter med det i dette skoleår. 

4 årgang deltager også i indeværende år og 

enkelte ønsker at se på hvordan de kan 

anvendes i indskolingen.  

 

Rie inviteres med på et bestyrelsesmøde i 

foråret med henblik på at fortælle lidt mere 

om arbejdet med UltraBit.  

8.  Trafik: 

Birgit Berggrein mail 

 

 

Birgit Berggrein mail 

Er der P-pladser nok? 

Fjernelse af træerne? 

Flere cykelstativer? 

 

Drøfte 

Der er blevet 
etableret en 
cykelbane og 
helle på 
Nålemagervej, 
så det bliver 
mere tydeligt at 
der kan komme 
modkørende 
cyklister og at 
vejen er 
ensrettet. Se 

 Orientering ved Britta omkring, alle de ting 

forvaltningen har imødekommet ift. 

bestyrelsens ønsker om forbedringer af 

trafiksituationen/sikkerheden på og omkring 

skolen i løbet af de sidste 4 år.  

Der etableres ikke nye cykelstativer på 

pladsen foran skolen ved VUC. Det 

vurderes at dette er tilstrækkelig. 

Cykelkælderen bliver malet og ryddet op. Vi 

vil gerne at eleverne benytter 

cykelkælderen. 
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vedlagte 
oversigt. 

Drøftelse af om der er behov for at etablerer 

cykelstativer foran skolen ved 

kantinebygningerne.  

Træerne foran skolen stammes op.  

Opfordring til alle forældre om, at tale med 

deres børn om, hvordan man færdes i 

trafikken.  

Britta går videre med mulighed for 15 min 

parkering  

 

9.  Mobilfri 8. årgang Bilag medsendt 
Bestyrelsen 
skal orienteres 
og drøfte. 

20 min Drøftelse på baggrund af 8. årgangs 

skrivelse samt input fra forældremødet i 

sidste uge. 

Elsebeth taler med 8. årgang og der laves 

en præcisering ift. rammer og muligheder 

på området.  

Er er ingen mobiltelefoner i skoletiden på 8. 

årgang som en forsøgsordning. Eleverne 

må gerne have telefon med til og fra skole.  

10.  Kort opsamling vedr. arbejdet med principperne. ”Principlisten” medsendt 
Drøftelse 

5 min Kort gennemgang af oversigt.  

11.  Kort orientering om kantinen  
 

 Punktet udsættes til næste gang. Når 

Elsebeth har haft møde med Gitte.  

12.  Elevrådseleverne har fri     

13.  Forældrehenvendelser    Drøftet  

14.  Evt.  
 

10 min. Hele bestyrelsen bliver inviteret til 

dialogmøde om budget og aftaler på 
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skoleområdet af SKU-udvalget den 8. 

oktober kl. 19.00 - 20.30.  

 

Møder: 

30-09-2019 

30-10-2019 

21-11-2019 

11-12-2019 

29-01-2020 

25-02-2020 

25-03-2020 

27-04-2020 

26-05-2020 

18-06-2020. 

Punkter til næste møde: 

Opfølgning på handleplaner vedr. FTU´en 

UVM for eleverne 

Trivselsundersøgelsen 

Besøg af det lille elevråd 

Med venlig hilsen 

Britta & Elsebeth 


