
 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE VESTERVANG SKOLE 

Mødedato  Mandag den 20/8 2018, 19.00-21.00   

Mødested  Vestervang Skole – Administrationsgangen 

 

 

Deltagere  

Forældrerepræsentanter:  

Mads Skatka 

Rasmus Brodd Johnsen  

Martin Schleff  

Tanja Christensen 

Michael Schrader 

Kasper Løgstrup 

Rikke Dueholm 

Lene Lindholm, suppleant 

 

Medarbejderrepræsentanter:  

Ulla Bisgaard Kristensen  
Morten Henriksen 
 
Elevrådsrepræsentanter:  
Vakant 

 

Ledelsesrepræsentanter:   

Mikael Bugge Andreasen 

Hans Nyholm  

Jesper Larsen  

Gitte Jensen 

Afbud  Ulla 

Mødeleder  Mikael til konstituering, herefter Formanden 

Referent  Hans Nyholm  

Kaffebrygning Ledelsen  

  

1 Konstituering    20 min. 

 

Præsentationsrunde gennemført.  

Rasmus Johnsen vælges til formand. 

Tanja Christensen og Mads Skatka vælges til næstformænd.  
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2 Skoleårets start – information  10 min. 

 Information om skolens opstart i både almen og A-gruppe 

 

Melding om god men travl opstart. Nye kolleger og nye teams giver travlhed.  

Nyrenoverede lokaler i indskolingen med akustikregulering. 

A-klasser har startet op med 96 elever. Status Quo i forhold til det forventede. 

Der er sat ekstra resurser ind på 4. årgang i forhold til overgang til mellemtrinnet. Overgangspædagog fra 

indskolingen. 

 

3 Årshjul for møder laves   20 min. 

 Datoer, tidspunkter og mødeleder aftales 

  Principper skal opdateres. 

Formand, næstformænd og skoleleder sætter sig sammen og udarbejder et forslag til årshjul. 

Møder afholdes 18/9 – 24/10 – 15/11 - 17/12 – 22/1 – 20/2 – 21/3 – 30/4 – 28/5 – 24/6 i tidsrummet 19-

21. Den 17/12 og 24/6 starter vi klokken 17.30. 

På første møde er der ønske om at vende rammerne for bestyrelsesarbejde. Formanden har et forslag om 

at benytte Skole og Forældre foreningen. Deres kursusmateriale. 

BU melder, at der kommer et forvaltningskursus for nye bestyrelser. 

Der er forslag om at tage en halv lørdag i bestyrelsen til at liste op på rammen og til at lære hverandre at 

kende. Det bliver den 15/9 klokken 9-13. 

Punkter til kommende møder: 

Kostpolitik. Tilbyder vi børn det rigtige? Det er et vigtigt fokusområde. 

Principper for brug af vores Facebook side. F.eks. billeder. Samt lærernes brug af lukkede grupper.   

Princip for digital dannelse. 

Genbesøg hos princippet for lejrture/skolerejser.  

 

4 Bestyrelsen med på forældremøder  20 min. 

  Hvem er med på hvilke årgange? 

  Herunder de datoer der er planlagt. 

 23.8 -  9. årgang  kl. 19.00 Michael 

 27.8  – 4., 5, 6. årgang Kl. 18 – 18.30 Rasmus 

 28.8 – 1. årgang Kasper 

  30.8  – 7. årgang kl. 17 Mads 

  3.9 – 3. årgang – 2. årgang klokken 16.30 og 16.00 Rikke 
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 5.9  – 8. årgang KL. 19. Martin 

  10.9  – 0. årgang Kl. 16 - Kasper 

  27/8 - Team 2 A-klasser (16.30) -    

3/9  - Team 4 A-klasser (17.00)  

 

5 Lejrskoler    20 min. 

 Hvad skal vi og hvordan 

På 8.årg har der været afholdt forælder initieret skolerejse. Det er ledelsens holdning, at skolen skal på 

banen i stedet for. Skolerejsen er en del af det at gå i skole. 

Lærerne vil gerne afsted i starten af 9.kl og på 6.årgang. 

At sende 2 årgange afsted koster mellem 100.000 og 150.000 kroner. 

Det er bestyrelsens holdning, at lejrskoler er skole bårne, og at vi kan arbejde videre med arangementet. 

 

6 Meddelelser     10 min. 

  Ledelsen:   

Ejendomsteknikker starter på mandag mhp. at holde skolen pænere. 

Ansat LEU til at varetage støtte på 9 timer eller derover på mellemtrin eller overbygning. 

Samtaler den 29/8 fra 14.15 -19.00 -2 vikariater. Kasper bliver klædt på til opgaven. 

Proces omkring ansættelse af pæd. leder er sat i værk. 17/9 og 24/9 er der samtaler. Mads og Michael vil 

gerne deltage fra bestyrelsen. 

  Elevrådet:  

 


