
Vestervangsskolen  
Nålemagervej 120  

8920 Randers NV 

Dato: 13/12  2022 kl. 17.00 – 20.00  

 

Fraværende: Julie 

Bemærkninger:   

Mødeleder:  

Referent: Carsten 

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

1.  Godkendelse af dagsorden:  17:00 Godkendt 

2.  Valg af mødeleder   17:02 Line er mødeleder 

3.  
Status på ejendomsservice Vi skal i dialog om ES og deres evne til 

vedligeholdelse af skolen 

17:05 Jakob er i løbende dialog med ejendomsservice om serviceniveauet vedr. 

skolens vedligehold.  

Der er ligeledes dialog omkring solafskærmning, som dog er skolens opgave 

at iværksætte. Jakob har kontakt til en landskabsarkitekt. 

Generelt set er der stadig frustration over niveauet hele vejen rundt. 

 

Nettolisten skal ejendomsservive have arbejdet sig i gennem, og der vil være 

opfølgning på udførsel af opgaverne.   

4. Nyt fra:  

Formand/Næstformand 

Ledelsen   

Elevråd  

Medarbejdere  
Andre 

 

 17:20 For- og næstformand: 

Kristina og Lea har deltaget i landsmøde for skolebestyrelser. Det har været 

en god oplevelse at høre fra andre skoler, hvor der er givet ny inspiration 

bestyrelsesarbejdet.  

 

Ledelsen: 

Snefaldet har betydet både bøvl og begejstring på skolen. Nogle elever får 

svært ved at opføre sig korrekt, når der er sne udenfor. 

Der har i uge 49 været projektuge på 9.årgang, som er elevernes første 

møde med en karaktergivende prøve. 

Der har været flere elever indskrevet på skolen end det forventede tal, og der 

er derfor brugt penge på lærings- og  legematerialer.  

Der har været et velbesøgt åbent hus for kommende 7. årgang. 



Carsten besøger sammen med Torben Hobrovejens Skole ifm. principper for 

klassedannelsesprocessen først i januar. 

Skolen scorer flot ift. løfteevne, og placerer sig over landsgennemsnittet. 

Elevrådet: 

Elevrådet har drøftet brug af hallen i pauserne, hvor der er ønske om at 

årgangene må spille sammen. 

Elevrådet har kagesalg i denne uge.  

 

Medarbejdere: 

Der er flere traditioner, der er genoptaget efter coronarestriktioner. Det er rart 

at mærke, at det igen er muligt at samles. 

Luciaoptoget i dag d.13/12 er gået godt, og plejehjemmet Solbakkenj er igen 

i år besøgt. 

Uge 2 er omlagt uge i hele udskolingen. 

 

 Den sureste uge Fejring af skolepatruljens arbejde - 
ønsker bestyrelsen af markere 
dette? 

 Bestyrelsen arrangerer fejring af skolepatruljen ifm. den sureste uge. 

 

Britta indstiller igen i år skolepatruljen til “Årets skolepatrulje”. 

5.  Opsamling på 
trivselsmåling 

Vi skal fastsætte kommende 
indsatsområder skolen skal 
arbejde videre med afsæt i vores 
proces med trivselsmålingen 

17:45  Der er indledt arbejde omkring området “fællesskab” på skolen. Både ift. 

trivselsmåling og skolens værdi. 

Der er ligeledes fokus på skolens overgange og dannelsen af nye klasser. 

 

Der er ønsket co2-måling i udvalgte lokaler på skolen.  

6. Princip  Vi skal færdigbehandle 2 principper fra 
tidligere møde. Der er tale om princippet 
for skolemad og klasseforældrerådet 

18:15 Carsten laver de ønskede rettelser i princippet vedr. skolemad og sender 

disse ud med referatet til gennemsyn. Princippet godkendes på næste møde. 

 

Bestyrelsen drøfter ordvalg på udvalgte sætninger for princippet for 

klasseforældreråd. Princippet er vedtaget med de ønskede ændringer. 

7. 
 

 

 

 

Møde for kontaktforældre 

 

Status på kommende møde for 
kontaktforældre  

18:45   Der er møde d.16/1, men der er allerede tilmeldinger hertil.  

Ledelsen vil gerne understøtte tilmeldingerne med en video på AULA. 



8 Skolefest Dialog om hvorledes bestyrelsen forholder 
sig til at have en bod til kommende 
skolefest i uge 6. 

18:50 Nikolaj, Kristina og Lea arbejder videre med ideer omkring en bod til 

skolefesten. 

9 Feriekalender Bestyrelsen skal se ind i den kommende 
feriekalender. 

19:00 Vi gennemgår kommunens tilsendte feriekalender. 

10. Høringssvar Ledelsen og MED har udarbejdet et 
høringssvar med afsæt i dette link: 

19:05 Bestyrelsen ønsker ikke at indgive høringssvar vedr. det tilsendte materiale. 

11.  Forældrehenvendelser   19:10 Behandlet 

12.  Evt.  Afslutning  19:20  På kommende møde behandles princip vedr. vikardækning.  

 

 

  

 

Kommende punkter:  
 

Mvh Britta og Jakob  
  


