
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Dagsorden: Dato: 15-08-2018 Kl.: 17.00-18.30 

Fraværende: Elsebeth Andersen, Marianne Nedergaard 

Mødeleder: Michael Kristensen 

Referent: Annika Østergaard 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min.  
Godkendt 
 

 

2.  Konstituering af den 
nye bestyrelse 

  20 min 
Formand: Michael Kristensen 

Næstformand Britta Snog 

Begge deltager i udarbejdelsen af 

dagsorden til skb. møderne sammen 

med Elsebeth. 

3.  Skb. medlemmer 

forældremøder i 

efteråret. 

De forældrevalgte fordeler forældremøderne 
imellem sig. 

Ledelsen har datoerne for 
forældremøderne med til 
mødet. 

20 min Deadline senest fredag d. 18. august 
vedr. fordeling af skb. 
repræsentanter til de kommende 
forældremøde. 
 

4.  Datoer for skb. møder i 

kommende skoleår 

Man: 27-08-2018 kl. 17.00-19.30 
Tir:    25-09-2018 kl. 17.00-19.30 
Ons:  31-10-2018 kl. 17.00-19.30 
Tors: 22-11-2018 kl. 17.00-19.30 
Ons:  12-12-2018 kl. 17.00-19.30 
Ons: 30-01-2019 kl. 17.00-19.30 
Tir:    26-02-2019 kl. 17.00-19.30 
Ons: 27-03-2019 kl. 17.00-19.30 
Man: 29-04-2019 kl. 17.00-19.30 
Tir:    28-05-2019 kl. 17.00-19.30 
Tor:   20-06-2019 kl. 17.00-19.30 

 20 min Godkendt 

5.  Evt.  
 

5 min. Orientering: 

Opslag på intra vedr. ”vores folkeskole” 

opstartsmøde d. 13. september 2018, hvor 

Vestervangsskolen opfordre 10 forældre til 

at deltage. 



Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Dialogmøder ml. forvaltningen, politikkerne 

og skolerne afholdes i efteråret 

VES er valgt ud til at drøfte elevernes 

faglighed d. 29. august kl. 15-17.30 

sammen med 4 andre skoler. Hvor vi gerne 

vil, at der også skal deltage 2  fra skb. 

 

Personalet havde en god uge 32 og var klar 

til eleverne i mandags. 

Vi har fået en god start i mandags til et nyt 

skoleår, hvor vi sagde velkommen til gamle 

og nye elever og forældre.  

I år har vi har meget stor tilgang af elever 

fordelt på årgangene.  

En drøftelse til næste skb. møde vedr. 

placeringen af skolepatruljens placering. 

 

VES søger en lærer og 2 pæd. 

Medhjælpere. 

 

Orientering sendes ud vedr. kantinen fra 

d.1. september 2018 

 

Venlig hilsen 

Michael K/Elsebeth 

 

 


