
Vestervangsskolen  
Nålemagervej 120  

8920 Randers NV 

Dato: 27. september 2021 kl. 18.00 – 20.30  

 

Fraværende:  

Bemærkninger:   

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.  

20 min Formand/næstformand:  

Der har været dialogmøde med politikerne og 4 andre skoler.  

Der er skolerådsmøde den 8. november, hvor blandt andet økonomi og 

kommunikation er på dagsordenen. 

 

Ledelse: 

Der er den senest tid blevet arbejde med sygefravær og ledelsesgrundlag. 

Dette fremlægges for personalemødet i morgen torsdag. 

Vi har fortsat fokus på at udvikle samarbejdet med ejendomsservice og 

rengøringen 

Sammen med personalet har vi et fælles fokus på udvikling af læseindsats 

for hele skolen  

Der er indhentet tilbud på nogle af ønskerne fra elevrådet.  

Personalet har afsluttet kursusforløb med Cool Kids  

Vi har lige nu studerende fra Århus lærerseminarium - de er primært på 

mellemtrinnet  

 

Elevråd:  

Der arbejdes på en fælles høvdingeboldturnering for mellemtrin og 

udskoling.  

Det lille elevråd afholder kagesalg i december.  

 



Medarbejder:  

Der har i dag været morgensang i indskolingen for første gang siden COVID. 

Det var et glædeligt gensyn.  

Der er startet op med venskabsklasser igen  

Der har været skolernes motionsløb  

Der er fuld gang i skole-/hjem samtalerne  

8. årgang skal på virksomhedsbesøg i den kommende periode  

9. årgang er på brobygning i denne uge  

4. Toiletkultur    Vi skal under dette punkt arbejde 
videre med fokuspunktet omkring en 
god toiletkultur.  
 
Det udarbejdede spørgeskema er 
returnerede og bestyrelsen skal 
gennemgå data herfra.  
 
Ligeledes skal vi se på udkast til 
rammer for en god toiletkultur.  
 
Som forberedelse til mødet bedes i 
gøre jer tanker om rettelser og/eller 
tilføjelser til udkastet med rammer. 
 
Bilag vedlagt dagsorden  

45 min  Der er udarbejdet udkast til rammer for en god toiletkultur.  

Der er umiddelbart ikke nogen tilføjelser og/eller ændringer til dette.  

 

Begyndende analyse af data fra spørgeskemaundersøgelse. Der arbejdes 

videre med dette på næste bestyrelsesmøde.  

 

Der ses på rammerne igen, når data er færdigbehandlet.  

Herefter justeres der på eventuelle tiltag og aftaler.  

  

5. Genbesøg af princip for 
kontaktforældre   

Princippet for kontaktforældre skal ri 
revideres og godkendes  
 
Bilag vedlagt dagsorden 

15 min  Det er fortsat et godt princip.   

 

Tilføjelser til princippet:  

Der skal henvises til princippet vedr. blå mandag og sidste skoledag.  

Princippet skal revideres igen i foråret 2023  

 

Der kunne være et behov for at få en præcisering af formålet og forpligtelsen 

til indbetaling til klassekasserne. Bestyrelsen vil i den forbindelse udarbejde 

et princip for hvilke rammer, der er for forældrebetaling i folkeskolen 

herunder klassekasser.  

 

 



6. Kontaktforældre dag Dialog om dagsorden til denne dag 
 
Forslag til dagsorden:  

● Præsentation af skolens 
princip  

● Gruppedrøftelser: 
Hvad er det godt skole- 
/hjemsamarbejde?  
Hvad er en god skole- 
/hjemsamtale? 
Hvornår forventer du at 
skolen kontakter dig ved 
ulykke, mistrivsel, faglige 
og sociale mangler, 
pludselig mistrivsel mv. 

● Hvornår kontakter du 
skolen?  

10 min  Torsdag den 11.11 kl. 17.00 - 19.00  

 

Line laver invitation 

Skolen sørger for at sende invitation til alle kontaktforældre. Der skal være 

en tilmelding.  

 

 

 

 

7. Høringssvar Bestyrelsen skal i dialog om denne 
ønsker at indgive et høringssvar på 
den nye visitationspraksis.  
 
Ledelser vi orientere om dennes 
holdninger til denne.  
 
Link til høringsportalen  
https://www.randers.dk/demokrati/in
dsigt-og-
indflydelse/hoeringer/?keywords=&c
ontextId=35016&location=&type=&t
opic=&active=true&limit=12&offset=
0 
 
Her kan I finde materiale og 
sagsfremstilling.  

20 min  Fælles drøftelse  

 

Bestyrelsen udarbejder høringssvar.  

 

8. Temadag for bestyrelsen  Den 5. november skal vi have 
temadag for bestyrelsen.  
 
Vi vil fremlægge programmet for 
dagen. 
 
Bilag følger 

15 min  Program godkendt.  

https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/?keywords=&contextId=35016&location=&type=&topic=&active=true&limit=12&offset=0
https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/?keywords=&contextId=35016&location=&type=&topic=&active=true&limit=12&offset=0
https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/?keywords=&contextId=35016&location=&type=&topic=&active=true&limit=12&offset=0
https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/?keywords=&contextId=35016&location=&type=&topic=&active=true&limit=12&offset=0
https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/?keywords=&contextId=35016&location=&type=&topic=&active=true&limit=12&offset=0
https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/?keywords=&contextId=35016&location=&type=&topic=&active=true&limit=12&offset=0


9. Børnenes dag  Den 20/11 er der børnenes dag. 
Skal denne dag markeres?  

5 min  Bestyrelsen vil gerne markere denne dag.  

Årets tema er: Rettet til et sundt og godt liv  

Elevrådet giver en tilbagemelding på, hvad der kunne være en god ting at 

gøre. Bestyrelsen træffer beslutning på baggrund af input.  

10.  Informationsaften for 
kommende 7. klasser 

Hvem deltager i denne aften  10 min  Den 18.11 kl. 17.30 - 19.15  

Line deltager fra bestyrelsen  

11.  Forældrehenvendelser   5 min  Behandlet  

12.  Evt.   5 min   

  

 

 


