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Dagsorden: Dato: 27-08-2018 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende: Michael, Jack, Helle, Kristian 

Mødeleder: Lise-Lotte 

Referent: Annika 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Under pkt. dialogmøde, informerer Elsebeth 

bestyrelsen om, hvad der siges nede ved 

dialogmødet om faglighed på 

Vestervangsskolen. 

Godkendt 

2.  Valg af mødeleder   3 min Lise-Lotte 

3.  Godkendelse af 
forretningsorden 

 Bilag medsendt 20 min Ændring vedr. sammensætningen af skb: 

Ved fredsvalg trækkes der lod blandt 

skb.medlemmer til henholdsvis 2 og 4 år, 

hvis man ikke kan nå til enighed.  

 

Møder fastsættes for et skoleår af gangen 

og besluttes ved sidste skb. møde inden 

sommerferien. 

 

Afbud sendes i intra til skb. og sekretæren 

tilstræber at indkalde suppleanterne. 

Dagsorden og referat ligges på både 

forældreintra og skoleporten. 

 

Forretningsorden godkendes efter 

ovenstående ændringer. 
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4.  Nyt fra: 

Formand/Næstformand 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter: 

Formand:  

Næstformand:  

 Skole/forældre landsmødet 

Ledelsen:  

 Kursus for SKB medlemmer 

 Dræning af legeplads 

 Projekt ”Plads til forskellighed” 

Medarbejdere/andre:  

 Opfølgning på forældremøder – 
hvordan er det gået indtil videre 

 20 min Næstformanden: 

Opmærksom på, vi er medlem af skole og 

forældre og der afholdes landsmøde d. 23. 

til d. 24 november 2018. Skb. kan sende 3 

forældrevalgte skb.repræsentanter afsted. 

Britta sender invitation til skb. og punktet 

tages på til næste skb. møde. 

 

Ledelse: 

Indbydelse til møde for nye skb. 

medlemmer d.4. september 2018,  

”hvad kan og skal der arbejdes med i skb”. 

 

Dræning af legepladsen starter mandag d. 

3. september 2018. 

Det tager ca. 3 uger i alt. 

 

Fuld inklusion som et skoleudviklings-

projekt, hvor forvaltningen har peget på bl.a. 

Vestervangsskolen. Men udvalget har valgt 

at pege på en anden skole og vi deltager 

derfor ikke i fuld inklusions projektet. 

 

Plads til forskellighed, er et projekt som 

undervisningsministeriet har udbudt. Et 

kompetence udviklingsprojekt for personale 

om inklusion, som vi har fået lov til at 

deltage i. 50 skoler på landsplan er udvalgt. 
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Et kompetence løft, hvor der tænkes i 

helhed, altså ikke kun de få elever, men 

også de voksne omkring eleven. 

Vi har 2 lærere og en pædagog afsted, hvor 

Heidi Hangaard er nærmeste leder omkring 

projektet. 

Skolen har sendt en ansøgning til 

forvaltningen vedr. et projekt til særlige 

dygtige elever i dansk og matematik i 

udskolingen, som vi har fået godkendt. Det 

er i samarbejde med Hornbæk skole, som 

starter op efter efterårsferien. 

 

Vestervangsskolen er også med i Inklusions 

projektet ”Fuld fart foreningsidræt” i 

samarbejde med RGF.                                 

Vi har udvalgt 10 elever fra 4. og 5. årgang. 

Det foregår en gang om ugen i RGF i 

Dronningborg, skolen har en pædagog med 

de 10 elever. 

 

Elevrådet: 

Der har været afholdt et enkelt møde, hvor 

de har konstitueret sig. 

Medarbejdere: 

Afvikling af forældremøder 

9. årgang tager til København d. 3.septem-

ber 2018 

6. årgang tager til Skagen efteråret 2018 

7. årgang er kommet godt i gang med 

skoleåret og både elever fra Hobrovejens 
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skolen og Vestervangsskolen er faldet godt 

til i deres nye klasser. 

 

Andre: 

Forældremøder:  

Fungere fint med dialogkort til 7. og 8. 

årgang, men der efterlyses forskellige 

emner. 

 

 

 

 

 

5.  Dialogmødet Find 2 deltagere fra SKB  10 min. Elsebeth, Mads og Helle deltager 

Orientering om læringskonferencer på 

Vestervangsskolen.  

6.  Trafik Bemanding af fodgængerfelt. Ledelsen har 
en prioriteringsliste (kan/skal liste) 

Bilag medsendt 10 min. Drøftelse 

SKB ønsker en opprioritering af 

skolepatruljen, således fodgængerfeltet på 

Hobrovej/Nålemagervej bemandes, hvis det 

er muligt at finde elever til opgaven. 

Opfølgning ved næste skb. møde 

7.  Valg af kontaktpersoner Til f.eks. Netværksmøder, trafik, 
Vestervangsvenner 

 10 min. Forældrevalgt netværksmøder for samlede 

skb. i Randers: Hans-Henrik 

Skolerådet: Michael 

Trafik: Britta 

Vestervangsskolens venner: Marianne 
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8.  Fotografering Fotografering af den nye SKB  2 min Udsættes til næste skb møde 

9.  Næstformandens punkt Valg af 2 emner man ønsker at arbejde med 
/ brænder for den kommende periode 

 15 min. Evt. punkter sendes til Britta 

10.  Evt. Samt evt. parkeret emner 
 

10 min. Elever fra udskoling deltager i Ekstra 

Bladets skolefodboldturnering. 

Det er besluttet at der skal afholdes en 

brugertilfredshedsundersøgelses for 

skolerne i Randers kommune.                  

Det er muligt, at der skrives 2 spørgsmål i 

brugertilfredshedsundersøgelsen målrettet 

Vestervangsskolen.  

Samarbejde mellem skb. og 

kontaktforældrene ønskes øget. Skb 

indkalder til møde for de valgte 

kontaktforældre d. 2. oktober 2018.  

 

 

Til info: 

De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde. 

 

Punkter til kommende møder:  

 Retningslinjer for billeder og video 

Princip for integration (skal) 

 Princip for inklusion  

 Princip for integration 

 

Med venlig hilsen 

Michael, Britta & Elsebeth 
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