
Vestervangsskolen  
Nålemagervej 120  

8920 Randers NV 

Dato: 26/9 2022 kl. 17.00 – 19.30  

 

Fraværende:  

Bemærkninger:   

Mødeleder: Line 

Referent: Carsten Afbud 

Klaus Rasmussen 

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

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

2.  Økonomi Mette gennemgår skolens nøgletal 15 min Mette gennemgik budgettet. 

Mette fortæller at talende i budgettet hele tiden forandre sig, da der hele 

tiden sker ændringer. F.eks. d. 5.9 får vi midler i forhold til vores eksakte 

elevtal. Ind til da er det et fiktivt tal vi går ud fra.  

Mette fortæller, at vi for indeværende ser ud til at komme ud med et lille 

overskud.  

Der var et overskud på ca. 1,5 mil fra det seneste buget år.  

Mette fortæller om diverse investeringer og hensættelser i forhold til skolens 

udvikling.  

Jacob fortæller, at skolens opgave ikke er at lave et overskud. Vi skal så vidt 

det er muligt gå i 0.-kr 

Jacob fortæller, at vi har en indsats på skolen i forhold til fravær. Dette er 

også for at passe på vores fælles penge.  

 

3.  Nyt fra:  
Formand/næsteformand 

Ledelse 

Medarbejdere 

Elevråd 

Andre 

 
25 min Der kommer 3 fra bestyrelsen med til Landsmødet i Foreningen skole 

forældre. 

Det er ansættelse af viceskoleleder. Der er 2 kandidater tilbage. Der er 

samtaler på onsdag. 

Vi håber at have en ansat i slutningen af ugen. 

Der er opslag om overtagelse af kantine driften. Der er en tilbage, der skal til 

samtale.  

Jacob har rykket for cykelparkering. Det er endeligt fastlagt at det er 

ejendomsservice der skal betale.  



Vi har fortsat mange uløste sager ved ejendomsservice. 

Juniorklubben vokser. Vi er gået fra omkring 20 bruger til 61  

Vi har arbejdet med fraværet ved vores personaler. Det er faldende og nu 

nede på 12%. 

 

Nikolaj fra elevrådet. 

Sebastian fra 9 årgang er blevet næstformand i Randers kommunes fælles 

elevråd. Det er flot. 

Der er en forespørgsel om 8 og 9 klasser må spille bold sammen i hallen 

måske en gang om ugen. 

Kunne der være et system for bolde. Kunne evt. kontoret hjælpe med at 

holde boldene. 

Det fylder noget i forhold til at kantinen evt.  lukker. Jacob fortæller at skolen 

gør alt hvad de kan for at elever ikke opdager, at der kommer nye til at drive 

kantinen. 

Elevrådet efterspørger lidt flere ting de kan lave. De efterspørger f.eks. 

barskest kurve. Der er ikke rigtigt noget sted 9. klasserne kan være.  

 

Eleverne er rigtig glade for de nye vandautomater. De vil dog gerne kunne 

bruge den på mellemtrinnet.  

 

Elevrådet foreslår at et fælles fokus fra skolen kunne være biodiversitet. Det 

kunne være noget hele skolen arbejde med.  

 

Personale: 

Lige pt. fylder skolehjem samtalerne. 

Der bliver flere elever, det er dejligt, men det betyder også lærerne løber lidt 

stærkere. På torsdag d. 28.9 er der åbenskole i udskolingen.  

 

Eleverne har iværksat en underskrift indsamling i forhold til, at kunne gå i 

ABC når kantinen lukker. Dette er en orientering.  

 

I indskolingen og på mellemtrinet er der udfordringer med vores nye elever 

ikke møder op til undervisningen. Det forsøger vi at arbejde med.  

 

Der er skolernes motionsdag dagen før efterårsferien.  

 

Der bliver et teaterforløb for 0. klasserne.  

 



Der er kommet gang i morgensang i indskolingen.  

 

4. Ungemiljø Bestyrelsen skal tage stilling til den videre 
handling i forhold til etablering af et 
ungemiljø på Vestervangsskolen 

 

15 min Vi har indtryk af at der er politisk opbakning til, at der bliver skabt et 

ungemiljø på Vestervang. Kan vi som bestyrelse gøre noget aktivt for, at 

dette kommer til ske.  

 

Bestyrelsen vil gerne, at vi sender et forslag til forvaltningen og det politiske 

system med vores forslag om hvordan vi ønsker os det. 

Dette udarbejdes af Jacob, Stefen, en medarbejder repræsentant, en fra 

elevrådet og evt Nikolaj.  

 

5.  Ordførerskaber Den nye bestyrelse skal fordele 
følgende ordførerskaber: 
ungemiljø,vest som førstevalg, 
trafik, undervisningsmiljø, 
vestervangsskolens venner, 
kontaktforældre 

15 min  Nikolaj Ungemiljø Vest 

Lea Vestervangs venner 

Kristina Kontaktforældre/forældreråd 

Liselotte Undervisningsmiljø 

Britta Trafik 

Line Vestervangsskolen som 1. valg 

6. Praktiske beslutninger Bestyrelsen skal tage stilling til dato for 
temadag for bestyrelsen og 
kontaktforældre arrangement. Derudover 
skal bestyrelsen tage stilling til indsats 
ved personalets dag 

15 min Temadag fredag d. 4.11 2022 fra 13.00 til 18.00 

 

Kristina kommer med et forslag omkring arrangement omkring kontakt 

forældre. (Hun taler med formand og næstformand og kommer med et udspil 

til næste møde)  

Vi køber morgenbrød til personalet d. 5.10 2022 i forbindelse med 

personalets dag.  

Britta skriver en fin anerkendelse af personalet.  

  

7. 
 

 

 

 

Trivselsmålingen 

 

 

 

Bestyrelsen vil i grupper se ind i 
trivselsmålingen. 

25 min  Gruppe 1: 

Målingen skal ses i en kontekst 

Det er et øjebliksbillede.  

Vi skal holde den op mod den seneste måling.  

Indsatsområde: Ensomhed, ondt i hovedet  

Gruppe 2: 

Blev optaget af overgangen mellem 0. og 1. årgang 

De fleste børn er glade for personalet og glade for pauserne.  



Indsatsområder. Sociale kompetencer, Indeklima, flere børn kan ikke hører 

hvad lærerne siger. 

8. Gennemgang af principper Dette punkt vil være et tilbagevendende 
punkt, hvor bestyrelsen vil genbesøge et 
af principperne. 

15 min Udsat til næste møde. 

9.  Forældrehenvendelser   10 min Vi blev orienteret om de henvendelser der var. 

 

 

10.  Evt.   10 min   

 

 

  

 

Kommende punkter:  
 
Mvh Britta og Jakob  

  


