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Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 21. september 2021 kl. 17.00 – 19.00 i 
personalerummet  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst (5 min) 
Referatet blev redigeret, da der ikke var noteret, hvem der bestrider formandsskabet i 

skolebestyrelsen 2021/2022.    
Dagsorden er godkendt.  

2. Meddelelser (15 minutter) 

Ledelsen: 
• Præsentation af pædagogisk leder  
• Andet 

Formandskabet:  

• Skole og forældre 
Andre: 

• Ingen meddelelser 
 

3. ¾ års regnskab v. Susanne 
Regnskaberne for undervisningsdelen og SFO-delen blev gennemgået.  Forventet regnskab 
for undervisningsdelen følger budget. Der afvikles gæld som planlagt, hvortil der samtidig 
er afsat penge til projekter og udbedringer. Forventet regnskab for SFO har udviklet sig 
positivt, hvortil der er tilført flere penge til legepladser.  
 

4. Årshjul – udkast 
Se det udarbejdede årshjul.  
 

5. Status på Håndværk og design-lokalet, og hvordan arbejder vi videre med åben skole 
Der er arbejdet videre på lokalet, hvor der både er kommet nye møbler, opslagstavler og 
afventer projekter og whiteboards snarest. 
Ideer til at arbejde videre med at åbne skolen for lokalområdet:  
- Kontakte den nyansatte Bolig socialmedarbejder i området, og informere om de 

muligheder er der i lokalet til fælles aktiviteter 
- Kontakte aftenskoler for voksne fx FOF, med mulighed for at oprette hold på skolen? 
- Kontakte Ungdomsskolen med en ide om et hold: ”Re-design dit tøj” 
- Informere årgangsforældreråd om muligheden for at benytte lokalet til arrangementer 

fx julehygge/gaveværksted 
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- Kontakte VIA vedr. samarbejde med studerende med forløb aktiviteter med elever og 
forældre.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe i skolebestyrelsen: Søren, Jette. De vil udarbejde et oplæg 
og præsentere det for skolebestyrelsen i november/december.  

 
6. Sikre skoleveje – hvad er der gjort, og hvad kan skolebestyrelsen gøre? 

Der er taget kontakt til journalister 
Viby C – projektet kan være en indgang til mere sikker skolevej.  
Der er igangsat en skolevejsanalyse. Ved den færdige skolevejsanalyse vil vi som 
skolebestyrelse være aktive med at understøtte prioriteringen af Vestergårdsskolen.  
Ideer til forbedring: En cykelsti fra Vårkærvej til skolen, Reduceret hastighed, Mere 
belysninglys, En mere tydelig markering af skolens placering og at dette kræver hensyn til 
børn og unge i trafikken.  
Skolebestyrelsen laver en skrivelse til ”Vej og park” – afdelingen i Aarhus Kommune, hvor 
der gøres opmærksom på bekymringer for skolevejen og de farlige situationer der opstår i 
trafikken.    

 
7. Udgang for 9. klasserne 

Udmelding fra Jura-afdeling sendes ud til medlemmer i skolebestyrelsen, når 
viceskoleleder har svaret.  

 
8. Evt. 

 

• Rådmandsbesøg 
• Fælles klasseforældreråd/årgangsforældreråd: Besked til forældreråd: link til ”Skole 

og forældre” – Søren, som repræsentant for skolebestyrelsen.  

 
 


