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Skolebestyrelsesmøde mandag den 22. januar 2018 kl. 17.00 – 19.00 
på kontoret 

 
 
 
Referat 
Deltagere: Kristine, Dorthe, Susan, Kenneth, Ulrich, Morten, Jens S.H., Jens, 
Thomas 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden er godkendt. Referat sendes ud til bestyrelsen forud for at lægge 
det på nettet. Mødedatoerne for skoleåret lægges på hjemmesiden. 
Invitationerne sendes ud som kalenderinvitation. 

2. Meddelelser fra 
1. Ledelsen 

a. Kommende 0. årgang 
Indskrivningsfrist var kort efter nytår. 46 distriktsbørn er indskrevet. Med forbehold 
for sprogscreening og eventuelle videresendelser af elever, tyder alt på to store 
klasser. 
Analyse af de elever, der ikke søger Vestergårdsskolen: af 80 mulige er der 8, der 
søger privatskole. 10-12 søger andre skoler, mest fordi de enten flytter eller har 
søskende der. 10-12 søger Viby skole, formentlig, fordi de går i Viby dagtilbud. 
Geografisk skal vi lave opsøgende arbejde i enkelte kvarterer, som skolen ikke har 
været særligt opmærksom på de seneste år. 
Det eksisterende overgangsarbejde kører videre i 0. klasses-regi, for at sikre 
rekruttering. 

b. Andet  
Dorthe er i gang med at udarbejde principper, heriblandt lektiepolitik og kostpolitik. 
Udkastene forelægges MED-udvalg og skolebestyrelsen. 
Planlægning næste skoleår? Bestyrelsen orienteres om prioriteringerne i 
skemalægning i løbet af foråret. 
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Hvad er status på kvalitetsrapporten? Udtalelse er sendt ud, diskussionen om 
kvalitetssamtalen se pkt. 4. 

2. Sb-formanden   
3. Elevrådet – fraværende; der var ikke møde siden december 

måned. Juleklip/salg gav et overskud på 2.000 kr. 
4. Andre 

 
3. Elevpauser. Hvordan skaber vi et godt pausemiljø for eleverne, så vi fra 

kommende skoleår kan inddrage udeordningen (jf. seneste nyhedsbrev)? 
Elevrådet inddrages og der er et lille udvalg blandt personale. Har bestyrelsen 
nogle gode ideer? 
Mobiltelefonfri skoledag forudsætter også attraktive pausefaciliteter. 
Indeordning tænkes også sammen med madordning, for at holde eleverne 
nemmere på skolen i pauserne. 
Mad-samarbejde med HHX? 
Sødalskolen går den anden vej. Der er bygget en kantine og skolen prioriterer 
lønnen til medarbejderen og elever, der står for madlavning og salg. 
Madomkostningerne er neutrale og på sigt skal alle spise sammen i Aulaen. 
 
Vi går videre med samarbejde med HHX og AKVA, og de muligheder, der kunne 
være for at bruge deres lokaler og køkkenet. 
 
4. Temaer til kvalitetssamtalen: 

- Vestergårdsskolen som distriktets skole 
- Forældreengagement 

Kort resumé af udtalelsen til kvalitetsrapporten. 
Kvalitetssamtale onsdag den 24.1. med deltagelse af ledelse, samarbejdspartnere, 
forældrerepræsentanter og medarbejdere. Områdechefen har mødet. 
Vi er blevet bedt om at dagsordenssætte et par emner, der er vigtige for skolen.  
 

• Distriktets skole: skoledistrikter, børn går i andre dagtilbud – kan man løfte 
denne problematik op til politisk niveau? Det samme gælder frit skolevalg. 
Hvis alle distriktets børn kom til Vestergårdsskolen ville sammensætning og 
ressourcefordeling ser meget anderledes ud. 
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• Forældreengagement: arrangementer, klare forventninger fra 
skolen/bestyrelsen til forældrene allerede fra 0. klasse, så alle socialiseres ind 
i mødevirksomhed, beskedsystemet, almindelige kommunikation (svare på 
fødselsdagsinvitationer fx) 
Der arbejdes p.t. sammen med Kweku og klub om et forældrearrangement 
primo marts: dans, sang, trommer og mad 
 

5. Skolens pædagogiske fokusområde i dette skoleår ”Vores Børnesyn” uddybes, 
herunder tankerne omkring brug af midler til støtteforanstaltninger/særlige 
indsatser. – udsat til næste møde 
 

6. Skolefest – underholdning; åben scene - X-factor - , kan festen blive større så 
der kan være diskotek i klubben fx (klubben kontaktes) 
Det overvejes, at festen rykkes til starten af september i 2019, datoen for i år 
ligger fast. Så er de største klasser på skolen på festtidspunktet, der er ikke 
lige så travlt på skolen og der vil være mere/bedre tid til forberedelsen. 
Skolefest 2018: Ulrich skriver indbydelse, Flemming sørger fra den generelle 
ramme ligesom sidste år. 

7. Evt. 
Kan der komme skolepatrulje ved Viemosevej? Det er farligt, og der nogle, der 
blevet påkørt. Skolen undersøger mulighederne. 

 
 

 
 
 
 


