
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 15.08.2019 
 
Dato: 15.08.2019 
Tidspunkt: 19.00 – 21.00 
Sted: mødelokale Prisme 
Mødeleder: Rasmus B. Johnsen 
Referent: Hans Nyholm 
 
 
 

Deltagere forældre: Rasmus B. Johnsen, formand (RBJ) * Mads Skatka, 
næstformand (MSK) * Tanja Christensen, næstformand (TC) * Martin Schleef 
(MASC) * Michael Schrader (MISC) * Kasper Løgstrup (KL) * Rikke Dueholm 
(RD) 
 
Deltagere medarbejdere: Jette Have (JH) * Morten Henriksen (MH) 
 
Deltagere elever: nyt elevråd endnu ikke fundet 
 
Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU) * Hans Nyholm, 
viceskoleleder (HN) 

 
Gæster:  
 
Fraværende: MASC, MSK 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-

ret tid 
til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion 
på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. dead-
line. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. 
MSKR

BJ 

Velkomst, præsentation 
og godkendelse af dags-
orden (B) 
 

5 Velkommen til Jette Have, der er tillidsrepræsentant 
hos A-klasserne og ny deltager i skolebestyrelsen.  
 
Nærværende dagsorden godkendt. Der er ikke ændrin-
ger til dagsordenen i forhold til tidligere udmeldt.  

I/A 

2. 
BU/R
BJ/H

N 

Udestående emner fra 
tidligere bestyrelsesmø-
der (ODB) 
A. Status etablering a-

klasser på Egeskov-
skolen 

 
Medsendt materiale: 

• I/A 

20 Punktet blev behandlet på B&U mødet 13/8-19 – referat 
er tilgængeligt på www.viborg.dk. 
Man forventer at kunne starte tilbuddet på Egeskovsko-
len til uge 43. 
 
Der er i bestyrelsen bekymring for, i hvilken grad A-
klasserne skal løse opgaver omkring opbygning på Ege-
skovskolen, videndeling og oplæring af personale og i 

hvilken grad A-klasserne kompenseres. 
Der fremgår ikke klart af materialet, der ligger til grund 
for B&Us beslutning. 
 
Hvad betyder beslutningen konkret for VV i forhånd til 
såvel ledelse som personale? Er Vestervang Skole på 
samme måde som Egeskovskolen garanteret økonomisk 
støtte til opstartsfasen? 
 
BU/HN og RBJ er undersøgende. 
  

I/A 

3. 
BU 

Trivsel blandt elever og 
medarbejdere (OD) 
A. Start på skoleåret 

2019/20 
 

30 Information om indhold i uge 32. Fælles opstart man-
dag morgen. Diverse mødeafholdelse i løbet af ugen. 
Fælles fagudvalgsmøder. 
Torsdag aften var der fælles arrangement for alle -  
Relationsdannelse på tværs af afdelinger og fællesspis-
ning. 
 
Fokus på årets fælles traditioner på tværs af skolen. 
 
Der arbejdes på samværsværdier for VV. 
Der er lavet skema centralt for alle. Det har haft fordele 
og ulemper. Der evalueres. 
 
Opstart af nye 8. og 9. klasser efter sammenlægninger. 
Der er ikke kendskab til udfordringer i den forbindelse.  
 
Der bruges en del tid på sammenhængsmodel og leder-
evalueringer i oktober og november måned. 
 
Der er nu røgfri arbejdstid for alle medarbejdere. 
 
Der er ny lovgivning omkring fravær. Vi er spændte på 
bekendtgørelsen. 

I/A 



  

 
 

 
Muligheden for udskolingen til at benytte sig af Netto el-
ler andre indkøbsmuligheder er blevet lukket. Der er 
kommunikeret herom til såvel forældre som elever.  
 
Der er fortsat uafklarethed omkring placering af admini-
stration og teknisk service. Bestyrelsen er bekymret for 
eventuel betydning for serviceniveau på VV Skole for 
såvel personale som forældre, såfremt der foretages 
væsentlige ændringer til nuværende setup.  
 
Der er fokus på pædagogfaglig ledelse i A-gruppen. Le-
delsen har møde i indeværende uge i forhold til en god 
model. 
 
Ansøgning til forældreforening omkring ”legeredskaber” 
afledt af mobilfri skole. 
 
Det har ikke været en nem øvelse, at lave overens-
stemmelse mellem lektionslængder på hele skolen. 
 
 
 

4. 
BU 

Væsentlige begivenheder 
og interne projekter på 
skolen (OD) 
A. Punkter fra Som-

merbrev (O) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

15 Se ovenstående I/A 

5. 
RD/B

U 

Afrapportering fra ar-
bejdsudvalg (ODB): 
A. Ansættelsesudvalg: 

MSK (0 min.) 
B. Økonomi: RBJ (0 

min.) 
C. Principper: TC (0 

min.) 
D. Kommunikation: 

RD/BU 
a. Planlæg-

ning af be-
styrelsens 
deltagelse 
på foræl-
dremøder 
(DB) 

b. Skolearran-
gement i 
efteråret 
2019 (D) 

 
Materialer medsendt: 
• I/A 

25 D: 
a. 
Deltagelse fra bestyrelsen på forældremøderne sker ef-
ter nedenstående plan: 
 
0 årg, 09.09.19 16.00-16.30      Rikke 
1 årg, 10.09.19 16.00-16.30      Martin 
2 årg, 26.08.19 16.00-16.30      Kasper 
3 årg, 02.09.19 16.30-17.00      Rasmus             
4-6 årg, 26.08.19 18.00-18.45   Rasmus 
7 årg, 22.08.19 18.30-18.50      MANGLER PT 
8 årg, 02.09.19 18.30-19.00      Rasmus 
9 årg, 19.08.19 18.30-18.50      Mads 
 
 
A-klasser Michael 
 
Rikke genfremsender skrivelse med inspiration til ind-
hold. 
 
b. 
Er der ideer til et arrangement der kan trække folk til 
huse? Bring endelig ideer til torvs. 
Kan SSP lave noget? 
Lola Jensen? 
Kommunikationsudvalget arbejder med et forslag til 

præsentation på næste bestyrelsesmøde.  

I/A 

6. 
RBJ 

Emner/Principper til be-
handling (DB) 
B. Plan for evaluering 

af samarbejde i be-
styrelsen – eventuel 
workshop med op-
datering af forret-
ningsorden (DB) 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

10 RBJ foreslår at genbesøge bestyrelsens forretningsorden 
på baggrund af det forløbne års erfaringer. 
 
En mildere form kunne være at forlænge et ordinært 
møde med en time. Det er beslutningen. 
 
Det er hele samarbejdsaftalen, der er til debat, men 
meld ind til RBJ omkring de mest relevante emner i af-
talen inden næste møde. Mødet den 17.09.19 forventes 
således at starte kl. 18.00.  
 
 

I/A 



  

 
 

7. 
RBJ 

Meddelelser fra delta-
gerne (O) 
 
Medsendt materiale: 
• I/A 

5 Ingen I/A 

8. 
RBJ 

Eventuelt (O) 5 Plan for kommende møder (tidspunkter kan ændres – 
drøftes på næste møde i forbindelse med evaluering): 
 
17/9 18.00 – 21.00 (bestyrelsesevaluering) 
21/10 19.00 – 21.00 
20/11 19.00 – 21.00 
9/1 17.00 – 21.00 (nytårstaffel) 
3/2 19.00 – 21.00 
10/3 19.00 – 21.00 
15/4 19.00 – 21.00 
28/5 19.00 – 21.00 
22/6 17.00 – 21.00 (sommerafslutning)   
 

I/A 

9. 
RBJ 

Godkendelse af referat 
samt formidling (B) 
 

5 Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt 
af alle tilstedeværende.  
 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder: 
• Status fra principgruppen – hvor langt er vi kom-

met og revurdering af plan, herunder  
o Værdiregelsæt og Antimobbestrategi 
o Princip for brugen af digitale medier 
o Genbesøg af princip på skrift for skolerej-

ser 
• Holdning til lektier på VV Skole 
• Skolearrangement efteråret 2019 
• Evaluering af bestyrelsessamarbejde og forret-

ningsorden 

Referat på 
hjemmeside 

10. 
RBJ 

Lukkede sager (ODB) 
I/A 

0 I/A I/A 

 


