
  

 
 

Dagsorden og referat af skolebestyrelsesmøde 22.04.2021 
 
Dato: 22.04.2021 
Tidspunkt: 19.00 – 21.00 
 
Sted: Microsoft Teams 
 
Mødeleder: Mads Skatka 
Referent: Mikael Bugge Andreasen 
 
 

Deltagere forældre: Rasmus B. Johnsen, formand (RBJ) * Mads 
Skatka, næstformand (MSK) * Tanja Christensen (TC) *  Michael Schra-
der (MISC) * Kasper Løgstrup (KL) * Rikke Dueholm (RD) * Pernille 
Obel (PO) 
 
Deltagere medarbejdere: Morten Henriksen (MH), Vickie Rugaard 
Bruun (VRB) 
 
Deltagere elever:  Marco og Sebastian 
 
Deltagere ledelse: Mikael Bugge Andreasen, skoleleder (BU), Jesper 

Schytz Larsen, administrativ leder (JSL), Berit Haarup, pædagogisk le-
der mellemtrinnet (BH)  
 
Gæster:  
 
Fraværende: PO, Marco, Sebastian 
 

 

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

Tid 
Esti-
meret 
tid til 
punk-
tet 

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

1) Velkomst 
a) Præsentation og godkendelse af 

dagsorden (B) (RBJ) 
 

5 
 

Pkt. 1a. Nærværende dagsorden godkendt. Der er ikke ændrin-
ger til dagsordenen i forhold til tidligere udmeldt.  
 
 

2) Skolens arbejde 
a) Generel info (O) (BU) 

 
Medsendt materiale: 
• I/A 

15 Se vedhæftede bilag.  
 
I forhold til videoen omkring Alfa klasserne, vil der komme en 
version 2.  
 
Til de kommende ansættelsesstillinger, vil bestyrelsesmedlem-
merne (MSK+KL) gerne deltage, hvor de har muligheder for det.  
 
Bugge skriver ud til 9. årgang vedkommende sidste skoledag 
omkring sidste skoledag den 21. juni.  
 
I dag har SFO’en haft et besøg af arbejdstilsynet, og har modta-
get en grøn smiley. 
 
I forbindelse med prøveafvikling i A-klasserne er der et ønske om 
forældrene får en større viden om, hvilke hjælpemuligheder det 
enkelte barn har, som støtte til afgangsprøverne.  
Allerede fra 8. klasse kan skolen begynde at indarbejde struktu-
rer, som kan komme eleven til gode til afgangsprøverne.  
 

3) Bestyrelsens arbejde 
a) Timefordelingsplan (DB) (BU) 
b) Budget (DB) (JSL) 
c) Høring budget (ODB) (BU) 

 
Medsendt materiale: 
•  

80  
A) 
Bestyrelsen godkender fagfordelingstimeplanen.  
Efter aftale med bestyrelsen skal udskolingen i ASF drøfter time-
fordelingsplanen i løbet af den kommende uge og komme med 
deres input til evt. ændringer.   
 
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at de primo skoleåret 2021/22 
gerne vil drøfte dem overordnede profil af Vestervang Skole – 
også i forhold til prioritering af timeindhold.  
 
B)  
Det opdaterede budget blev godkendt.  
 
C) 
Omkring høringssvaret vil bestyrelsen evt. træde sammen og dis-
kutere et svar – der ligger ikke et bestyrelsesmøde i høringsperi-
oden. BU sender materiale rundt så snart det modtages.  



  

 
 

4) Trivsel på skolen 
a) Generel update (OD) (BU) 

  
Medsendt materiale: 

10 Den psykiske arbejdsmiljøvurdering for medarbejderne bliver la-
vet i kommunalt regi i løbet af foråret.  
 
Skolens TR fremlagde, at lærerne i almen er generel godt til-
fredse, men det slider med de mange forandringer forbundet 
med Corona situationen.  
 
I ASF er der fokus på at skabe så få forandringer som muligt og 
dermed stabilitet både for elever og personale.  
 

5) Orientering og meddelelser 
 
Medsendt materiale: 
•  

0 Lige nu er det muligt for forældre at være på Teams til skole-
hjem samtaler. Det fungerer rigtig godt i forhold til et alternativ, 
hvor forældrene skal tage en fridag for at deltage i et 15 minu-
ters møde midt på dagen. Måske det kan tænkes med, når vi 
vender tilbage til en normal hverdag.  
 
 

6) Eventuelt (O) (RBJ) 
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7) Godkendelse af referat (B) (HN) 
 

5 Referatet af dagens møde er gennemgået og godkendt af alle til-
stedeværende.  
 
RBJ bemyndiges efterfølgende tilpasninger inden upload på hjem-
meside.  

8) Lukkede sager (ODB) 
a) i/a 

0  

 

Emner til næste møde 
• Opdateret udkast trivselsprincip 
• Opdatering på skolepatrulje 

 
Emner til efterfølgende bestyrelsesmøder 
• Udkast til Princip for Skole-hjem-samarbejde 
• Idéer til brug af græsareal ved A-klasserne 
• Drøftelse af Vestervang Skoles profil 
 
Aftalte actions 
 

 


