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Deltagere: Kristina, Christine, Dorthe, Jan, Morten, Flemming, elevråd, Tho-

mas, Mette, Susan 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat godkendt. 

Spørgsmål fra Morten: bøger til biblioteket? Kan de købes udenom indkøbs-

aftalerne? 

Thomas undersøger muligederne 

Lektiepolitik: er det et generelt billede, at eleverne mangler at aflevere deres 

lektier? 

2.1 Meddelelser fra ledelsen: 

Skolevej: vi regner med at alle Vestergårdsrelaterede projekter gennemføres 

Buskørsel: der er ikke nyt vedr. starttidspunktet. 

Der udsendes nyhedsbrev herom 

Skoleskak: der er ingen personale (SFO er blevet spurgt), der vil tage bol-

den. Skolen har ikke spurgt ad andre veje. 

Principper: Dorthe laver udkast til alle de principper vi mangler i januar må-

ned. Deadline – indeværende skoleår. 

2.2 Fra SB-formanden: 

Dialogmøde var ikke særlig interessant, bortset fra trafikløsninger, diskus-

sion om slidte skoler 

Opfordring til at flere kommer med næste gang. 

2.3 Elevråd 

Julearrangement 

Kursus for elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen 

2.4 Andre meddelelser 

MRA har været rundt i alle teams og set en del undervisning: glad oplevelse 

4. Kvalitetsrapporten 

Tvivl om talgrundlaget 

Opmærksomhedspunkter, der diskuteredes på mødes: 

Fravær: registreringsproblemer, al fravær tæller, uden at man kan se, hvad 

vi gør ved det 
 Fælles ensartet registrering arbejdes der på 

 Handleplaner: besked til forældre/børn, ingen forstyrrelse i læse-

bånd, automatiske sms ved fravær 

Rygning 

Ensomhed, drilleri 

Tvivl om validiteten af tallene, specielt mht. børnenes svar i trivselsundersø-

gelsen 

Samarbejde mellem skole og SFO: usikkerhed om svarmuligheder, hvad 

spørges der egentlig om – tages med til SFO-forældreråd 

Husk de gode ting ved bestyrelsens udtalelse: 

BØRN OG UNGE 
Pædagogisk afdeling 

Aarhus Kommune 

 

Vestergårdskolen 

Nordbyvej 25 

8260 Viby J 

 

Direkte telefon: 87 13 99 00 
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Udtalelse skrives af forældrerepræsentanter inden 20.12. 

3. Bred forældreinddragelse 

4.Skolefest 

5.Manglende aflevering af lektier 

6. Brug af smartboard i spisepausen 

 


