
Vestervangsskolen  
Nålemagervej 120  

8920 Randers NV 

Dato: 27/10  2022 kl. 17.00 – 19.30  

 

Fraværende: Lise-Lotte, Nikolaj 

Bemærkninger:   

Mødeleder:  

Referent: Carsten 

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

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

2.  Valg af mødeleder   3 min Line 

3.  Nyt fra:  

Formand/Næstformand 

Ledelsen   

Elevråd  

Medarbejdere  
Andre 

 

 
25 min Formanden: 

Der er skolerådsmøde, hvor Kristina deltager, da Britta er forhindret. 

Britta fortæller bestyrelsen om dagsordenen for skolerådsmødet. 

Britta fortæller om bestyrelsens fejring af personalets dag.  

Der er dialogmøde med det politiske niveau snarest, hvor bestyrelsen 

deltager. 

 

Næstformand: 

Intet 

 

Ledelsen: 

Der er ansat ny forpagter af kantinen. Det er Thomas, der udover forpagtning 

på Vestervang også driver anden virksomhed i Randers. 

Der er 2. samtalerunde for ansættelse af ny afd.leder til mellemtrinnet fredag 

d.28. oktober. Der er to gode kandidater til 2. samtalerunde. 

En lærer har opsagt sin stilling efter endt barsel. Det kræver ikke en 

nyansættelse. 

Der har været dialog med ny områdeleder for ejendomsservice. Der er stadig 

for mange uløste sager, og vi ser frem redegørelse d.1/11 på området. 

Herefter træffes der beslutning om videre proces. 

Der er trivselsmåling i Randers Kommune fra uge 47, og her ser vi frem til 

besvarelserne, og gør en indsats for at få en god svarprocent. 



Der vil være brandøvelse i den nærmeste fremtid. 

 

Der opleves stadig god søgning til Vestervangsskolen på flere årgange. 

På alle tre afdelinger er der god energi i en travlt hverdag. 

 

Elevråd: 

Der er elevrådsmøde vedr. biodiversitet i den nærmeste fremtid. 

Elevrådet kommer desuden til at arbejde med fællesskab blandt elever snart. 

 

Medarbejdere: 

Der er mange aktiviteter - særligt for de ældste elever - i den kommende tid. 

Virksomhedsuger, brobygning, projektuger og terminsprøver venter. 

Flere lærere har deltaget i EUD-cationday. 

 

Gitte afprøver køletasker til eleverne i 0.klasse, og om det fungerer godt for 

elevernes mad og trafikken til og fra køleskabet. Det virker til at være en god 

løsning. Eleverne medbringer et køleelement, og på den måde hjælper 

børnene til at få løsningen til at virke.  

 

4. Trivselsmålingen Vi arbejder skiftevis i grupper og i 
plenum samt med fælles opsamling 
til sidst. 
 
Vi skal have status på indsatser og 
det videre arbejde. 
 
Trivselsmålingen er vedlagt som 
bilag. 

60 min Bestyrelsen arbejder i grupper med trivselsmålingen. 

 

Der vil være opfølgning i ledelsen og efterfølgende mellem bestyrelsens for- 

og næstformand. 

5.  Temadag Vi skal vælge nyt tema for 
bestyrelsens temadag d.4/11. 

5 min  Skole-hjem samarbejde bliver temaet. 

6. Kontaktforældre Opfølgning på dato 5 min Kristina, Line og Britta finder i fællesskab en dato, der sendes ud via 

kontoret. 

7. 
 

 

Gennemgang af principper: 

- Skolemad 

- Klasseforældreråd 

Revidering af to allerede vedtagne 
principper. 
 

20 min Der laves samskriv af de to principper vedr. skolemad. Dette tages med på 

næste møde. 

 



 

 

I bedes læse principperne som forberedelse 
til mødet. 
 
Principperne er vedlagt som bilag. 

Der gives input til princippet vedr. klasseforældreråd. 

 

8. Tilbagemelding på 
udviklingsforløb for 
udskoling 

Carsten fortæller om forløbet 10 min Carsten fortæller bestyrelsen om forløbet og det arbejdet, der har været med 

personalegruppen. 

9. Børnenes dag D.20/11 er der børnenes dag – ønsker vi at 
markere noget her? 

5 min Årets tema er “Børnenes kampdag”. Materiale kan findes på unicefs 

hjemmeside. Ledelsen tager det med på pæd.temamøde eller skriver i 

ugenyt til personalet. 

10.  Forældrehenvendelser   10 min Behandlet 

11.  Evt.   5 min  Intet 

 

 

  

 

Kommende punkter:  
 
Mvh Britta og Jakob  

  


