
Vestervangsskolen  
Nålemagervej 120  

8920 Randers NV 

Dato: 30. august 2021 kl. 17.00 – 19.30 

 

Fraværende:  

Bemærkninger: Elevrådet deltager ikke, da de endnu ikke er valgt endnu  

Mødeleder:  

Referent: Trine  

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

1.  Godkendelse af dagsorden:  2 min. Dagsorden er godkendt  

2.  Valg af mødeleder   3 min Lise-Lotte  

3.  Nyt fra:  

Formand/Næstformad 

Ledelsen   

Elevråd  

Medarbejdere  

Andre: 

Vi tager en runde med nyt fra alle 
relevante deltagere.   

Runden har en orienterende karakter.  

30 min Formand  

Der er landsmøde skole/forældre 19+20 november 2021 

Evaluering på årsberetningen 

Princip for UU skal udarbejdes - Lise-Lotte, Lea og Nicolai laver udkast hertil.  

 

Ledelse 

Vi har ansat 2 nye lærere til udskolingen  

Vi har ansat en klubmedarbejder  

Vi har ligeledes ansat en pædagog samt en ny piccoline 

 

Ledelsen arbejder på nuværende tidspunkt med udarbejdelse af 

ledelsesgrundlag. for vores nye ledelsesteam.  

 

I den kommende tid skal vi mødes med børnehaverne med henblik på et 

endnu større samarbejde med vores børnehaver i skoledistriktet.  

 

Skolen har en sund økonomi. Økonomien bliver et punkt på næste 

bestyrelsesmøde  

 

Corona er fortsat en del af vores skolehverdag. Vi følger de retningslinjer der 

er på nuværende tidspunkt.  

 



Forældremøder er i gang på alle årgange  

 

I kommende uge har vi vores første fagdag.  

 

Personale:  

Klasserne er kommet godt i gang 

 

9. årgang skal på lejrtur om 14 dage til København  

 

4. Forældrenes adgang til 
indskolingen  

I forældrebrevet inden 
sommerferien skrev vi:  
 

Forhåbentlig kan vi igen invitere jer ind på skolen 

efter sommerferien. Hvis alt går, som vi håber, 

vil I fra august igen være velkomne inde på 

skolen, når I henter jeres børn efter skoletid og 

efter endt SFO. Om morgenen vil vi fortsat have 

børne for os selv. Vi har nemlig erfaret, at det 

giver en god og rolig start på dagen, når der ikke 

er forældre inde på skolen, så tiden og 

opmærksomheden bruges på børnene. Derfor er 

det i samråd med personalet besluttet, at I også 

efter sommerferien skal sige farvel til jeres børn 

uden for skolen.  

 

Vi skal under dette punkt drøfte fordele og 

ulemper ved denne beslutning. 

Drøftelserne kommer til at foregå i gruppe 

indledningsvis og efterfølgende fælles 

opsamling  

 

30 min  Fælles drøftelse  

 

For mange fungerer det rigtig fint at eleverne selv går ind til time.  

 

For andre er det rigtig svært. Her vil vi gerne opfordre til, at de enkelte 

forældre kontakter lærerne omkring klassen, hvis der er behov for aftaler om 

den gode morgenstart.  

 

Der er et ønske om, at vi som skole er tydelige i kommunikationen omkring, 

hvilke muligheder der iøvrigt er for at være i dialog med skolen om 

morgenen.  

 

Den gode morgenstart er vigtig for os. Det er vigtig, at vi er der for eleverne 

om morgenen og har tid til at tage godt imod dem.   

 

 



5. Skolens fysiske rammer  Opfølgende status på skolens 
fysiske rammer. 
Hvilke indsatser er i gang, hvilke er 
afsluttet og hvilke indsatser skal 
påbegyndes? 
 
Punktet vil primært være en 
orientering med mulighed for 
spørgsmål.  

20 min  Fælles drøftelse 

 

Ledelsen er i dialog med ejendomsservice omkring vedligehold af bygninger 

og udearealer.  

 

Vi vender tilbage til solafskærmning til næste bestyrelsesmøde.  

 

6. Ansøgning om forkortet 
skoledag  

Den 1. juni indgik et bredt flertal i 
Folketinget en aftale, som giver den 
enkelte skole større frihed til at 
arbejde med forskellige indsatser for 
at styrke børn og unges trivsel efter 
Corona.  
 
Bestyrelsen har i den forbindelse 
spurgt ind til, hvordan vi på 
Vestervangsskolen har forholdt os til 
muligheden for, at søge om forkortet 
skoledage.  
 
Punktet vil være en orientering om 
overvejelser og beslutning 
Bilag udleveres på mødet  
  

20 min  Skolen har ansøgt og benyttet sig af muligheden for at forkorte skoledagen 

og konverteret noget af den understøttende undervisning til 2-lærerordning, 

hvor dansk- og matematiklærerne er sammen i klasserne.  

 

Skolen har valgt at bibeholde dele af den understøttende undervisning, da 

der i disse lektioner arbejdes med blandt andet trivselsfremmende indsatser. 

 

Skolen vil drøfte fordele og ulemper ved yderligere brug af muligheden for 

konvertering.  

 

 

7. Skolehjem-samtaler – 
kommende indsatsområde   

Orientering om kommende 
indsatsområde på 
Vestervangsskolen vedr. udvikling 
af skole-hjemsamtalerne – herunder 
præsentation af procesplan.  
Der vil ligeledes være dialog 
omkring bestyrelsens rolle og 
deltagelse i forhold til procesplanen.  
 
Vil vi desuden finde dato for møde 
med kontaktforældrene samt 
temadag for bestyrelse og 
kontaktforældre.  
 
I vil også blive orienteret omkring 
baggrund for forældremødernes 
placering. 

 

30 min  Gennemgang af procesplan for arbejdet med den gode skole-hjemsamtale er 

gennemgået.  

 

Vi ønsker, at vi sammen kan blive klogere på ønsker, behov, form og 

forventninger fra alle relevante parter - elever, forældre og personale. 

 

Dato for kommende møde med kontaktforældre findes hurtigst muligt, Line 

kommer med et forslag.   

 

Temadag for bestyrelsen findes i foråret. Der er ønske om, at dette er en 

fredag eftermiddag.  

Britta kommer med forslag .  

 

Ønske fra bestyrelsen om, at der ikke placeres flere forældremøder på 

samme dag.  



 

10.  Forældrehenvendelser   10 min  Der har været en enkelt henvendelse. Denne er behandlet med relevante 

parter.  

11.  Evt.   5 min  Toiletkultur sættes på som punkt til næste møde. Trine laver spørgeramme til 

spørgeskemaundersøgelse.  

Punkt til møde med kontaktforældre: Økonomi til aktiviteter der ikke 

planlægges af skolen.  

  

 

Kommende punkter:  
● Toiletkultur  
● Evaluering af forældremøder herunder evaluering af video  
● Økonomi 
● Ungemiljø i udskolingen – Vestervangsskolen som førstevalg  
● Inklusion  
● Princip for UU  

 
Mvh Britta og Jakob  

  


