
Vestervangsskolen    
Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

 Dagsorden: Dato: 22-11-2018 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende: Jack,  

Mødeleder: Lise-Lotte 

Referent: Annika 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Godkendt 

2.  Valg af mødeleder   3 min Lise-Lotte 

3.  Nyt fra: 

Formand/Næstformand 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter: 

 

 20 min Formand/næstformand: 

Landsmødet, Marianne, Lise-Lotte og Britta 

deltager 

 

Personale: 

Vi har ansat Karoline Ottesen fra d. 1. 

december til udskolingen. 

Malte Larsen og Nicolaj Vammen var på 

besøg på Vestervangsskolen i går. Nicolaj 

var meget interesseret i den nye 

skolereform. 

I dag har skolechefen, Henrik Johansen, 

været på besøg på Vestervangsskolen for 

at se ”en helt almindelig undervisning”  

 

Overskuddet fra skolefesten, bruges til 

taltavlen i forhallen og tal på trapperne ned 

til indskolingen.  

 

Planlægning af skolefesten i uge 6 er godt i 

gang. 
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Medarbejder/personale: 

Skole/hjem samtaler afholdes fortsat 

UPV= uddannelsesparathedsvurderinger for 

elever i 8. og 9. klasserne skal være klar d. 

1.12.18 

Projektopgave 9. årgang. 

 

Elevrådet: 

Det lille elevråd (4.-6. klasser) har et tæt 

samarbejde med kantinen om udvalg af 

mad m.v. 

Elevrådet (7.-9. klasser) Klasser i 

udskolingen oplever, at der er noget galt 

med indeklimaet, da der er lokaler med 

meget varme. Ejendomsservice arbejder på 

sagen. 

 

 

 

4.  Mødet med 

klasseforældrerådsrepr

æsentanterne 

Næste skridt?  10 min Referatet fra mødet sendes ud til 

klasseforældrene af Elsebeth. 

Der udarbejdes en hilsen i december 2018, 

som er punkt på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

Klasseforældrerådene inviteres med til 

drøftelse af kommende principper i foråret 

2019. 
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5.  Årshjul for temaer Brittas punkt  10 min Punkterne sættes løbende på skb 

dagsorden. 

6.  Oplæg om udskolingen Elsebeth og Annika fortæller om: 

Edison 

Matematik og dansk for særlig dygtige elever 

Evaluering af valgfag. 

 15 min Orientering - hold jer orienteret i Elsebeths 

nyhedsbreve til forældre.  

7.  Brev fra elevrådet Skolebestyrelsen skal give et svar tilbage. 

Tilsyn med elever i skoletiden: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=1
63981 

§ 7. I tilfælde, hvor undervisningen afbrydes af skemabundne 
mellemtimer, kan ældre elever vælge at opholde sig på skolens 
område eller forlade det. Ved ældre elever forstås normalt elever 
på 8.-10. klassetrin. 

Stk. 2. Inden for kommunalbestyrelsens mål og rammer kan 
skolebestyrelsen beslutte, at stk. 1 finder tilsvarende anvendelse 
i frikvarterer og ved tilfældigt opståede mellemtimer. 

Stk. 3. Hvor hensynet til det forsvarlige ikke taler imod, kan 
skolens leder efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde give en 
elev tilladelse til at forlade skolens område. 

Stk. 4. Hvis særlige grunde taler derfor, kan skolens leder 
uanset stk. 1 og 2 forbyde enkelte elever at forlade skolens 
område. Endvidere kan forældrene forlange, at deres barn 
forbliver på skolen i frikvarterer og mellemtimer. 

 15 min. Afstemning: 

Stemmelighed, dermed er retningslinjerne, 

at formandens stemme er afgørende, derfor 

fastholdes beslutningen om, at elever ikke 

må gå ud fra skolens område i skoletiden. 

 

 

 

8.  Skal skolepatruljen 

indstilles til en pris? 
Britta, Lise-Lotte og Helle indstiller skolepatrulje til 
prisen ”årets skolepatrulje 

 10 min Skolepatruljen er indstilling af 

skolebestyrelsen til ”årets skolepatrulje” 

9.  Brugertilfredshedsunde

rsøgelsen 

Opfølgning på processen.   5 min Der er flødeboller til eleverne på skolen, 

hvis vi bliver den skole i kommunen, som får 

den største stemmeprocent. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163981
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163981
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En stor opfordring fra skolebestyrelsen, til at 

alle forældre får svaret på 

brugertilfredshedsundersøgelse. 

 

10.  Skolens fysiske rammer Hvad mangler vi og hvad kunne vi godt tænke os?  15 min Ønsker fra skb. i forhold til skolens fysiske 

rammer, sendes til Britta inden næste skb. 

møde.  

11.  Temadag d. 18. januar 

2019 for bestyrelsen 

Indhold og form  10 min Principper og antimobbestrategi 

12.  ”Folkeskolen som første 

valg” – Branding. 

Hvad vil Vestervangsskolen gerne være kendt for. 

EA og HH har deltaget i videoen, hvad har vi sagt? 

 25 min Orientering  

13.  Tak for indsatsen Tak for indsatsen til Michael.  10 min Stort tak for et stort stykke arbejde gennem 

de sidste 3,5 år som 

skolebestyrelsesformand for 

Vestervangsskolen. 

 

14.  Fotografering Fotografering af den nye SKB  2 min udsat 

15.  Elevrådseleverne har fri     

16.  Forældrehenvendelser     

17.  Evt.  
 

10 min. Fodboldlinje er indstillet til idrætsprisen for 

Danmark 

Suppleanter til skb. hvordan/hvornår 

indkaldes de. 

Fokus på faglokalerne. 

 

 

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

 

Punkter til kommende møder: Til mødet den 12. dec: 

BRUS bliver den 12. december kl. 17. 

Ny konstituering 

Vi har følgende emner "at rykke op" hvis tid: 

Orientering "Plads til forskellighed" 

Princip for integration 

Princip for integration (skal) 

 Årshjul for temaer 

 Princip for inklusion  

 Princip for integration 

 

Med venlig hilsen 

Michael, Britta & Elsebeth 

 


