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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Meddelelser fra
1. Ledelsen
a. Skolevej
b. Projekt på gangen
2. Elevrådet
3. Andre
3. Evaluering af Committee Europe – drøftelse af mulige fremtidige
scenarier
4. Kostpolitik til revurdering – bilag
5. Skolefest – hvordan gør vi dette forår?
6. Principper. Vi mangler en del lovpligtige principper, og der er kommet krav om nogle nye. Vi drøfter, hvordan vi griber det an.
7. Evt.
Deltager: Jens, Kenneth, Dorthe, Susan, Jens H.J., Morten, Thomas, Flemming, Ulrich
Afbud: Søren, Kristina, Christina, Jan Jønsson, eleverne
Ad. 1: Dagsorden godkendt
Referat: Præcisering af navne i referatet ved sammenfald
Herefter godkendt
Ad 2: Skolevej:
Bus til Bøgeskov Høvej
Fortræde for Økonomiudvalget
Små projekter prioriteret højt i skolevejsanalyse
Udvidelse af Ravnsbjergvej?
Kenneth taler med Søren om fortræde for Økonomiudvalget
Gangarealer:
Morten præsenterer: Kuber til 2. klasse; 3 stationer med borde og bænke i
kraftige farver på indskolingsgangen, lidt mere douce til udskolingen;
2 sofaer og 2 kuber til PLC samt stole i alt 93.000
Sammen hermed nye lamper + lofter; dette er en del af energiscreeningsprojektet, som vi lige har fået go for.
Tidsplan: hvis ikke indsigelser aftales et hurtigt møde med leverandøren og
så bestilling.
Tages forbi elevråd, MED og lærermøde
Elevråd: 1. møde er holdt og rådet er ved at blive etableret. Næste uge skal
der vælges repræsentanter til skolebestyrelsen. Ønskelisten fra eleverne er
afleveret. Fokus er, hvor pengene kommer fra, og hvordan det at passe på
skolen og dens ting hjælper med at få penge fri til ”det sjove”.
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Jens og Susan er nu valgte repræsentanter. Der var kampvalg (3 kandidater).
3. Committee Europe
Evaluering: Der arbejdes videre med konceptet; hvis ideen skal leve og blive
Vestergårdsskolens ”internationale dimension” skal arbejdet forankres anderledes på skolen. Hele skolen skal involveres på et meget tidligere tidspunkt forud for udrejse og modtagelse af elever fra udlande.
Økonomi drøftedes, hvilke muligheder for at finansiere?
Sponsorløb, loppemarked, skolefest?
Der skal udarbejde et forslag efter høring hos personalet og besøg i Altenburg til bestyrelsen.
4. Kostpolitik
Eksisterende brochure gennemgås, den er gammel og taler om flere emner
end bare kost
Indspark til holdninger omkring sund kost, hvad kunne være en ramme?
• Tilgang i SFO er at man koordinerer spisetiltagene, ikke sukker flere
gange i løbet af SFO-tid
• Grundlæggende okay med kage til fødselsdage (20 børn svarer til
kage hver 14. dag)
• Kage som belønning problematiseres
• Sund fornuft?
• Hvad kan man skrive ud som retningslinie: feks. ingen slik fra frikvarter ind i skolen, men hvor går grænsen - hvad med kakaomælk,
mælkesnitter
• Der laves et udkast, der tages med til MED og efterfølgende drøftes
igen i bestyrelsen.
Ad 7. Eventuelt:
Min uddannelse – kan man lave link i forældreportalen til systemet?
Ikke så vidt vi ved, men systemet skal ensrettes i AULA med udgangen af
2018.
Lektier: er der en tendens, at eleverne ikke afleverer deres hjemmeopgaver?
Mange elever i enkelte klasser – hvad gør man mon? Møder med forældre,
kontakt m.m. – vi spørger i klasserne, om det er et omfattende problem?
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