
 VESTERVANGSKOLEN 

 - Side 1 af 3 - 
 
F:\Dokument\Referat\Beslutningsreferat bestyrelse 21. maj 2013.doc 

Vestergade 82 

7400 Herning 

Tlf. 96 28 70 90 

E-mail: vestervang@herning.dk 

www.vestervang-skolen.dk 

 
 
 
 
Herning, den 23. maj 2013  
 
 
 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
Beslutningsreferat 

 
 
for mødet den  21. maj 2013 
 
Mødetidspunkt:  kl. 19.00 
 
Sted:    Konferenceværelset 
 
Afbud:    
 
Fraværende: Eleverne, Christian Thiim. Trine Kynde Dall deltog fra  

kl. 20.20. 
 
 
 
 
Punkter 
 
 
1540 Orientering siden sidst  
 a) Formanden 
 b) Skole og Forældre 
 c) Eleverne 
 d) Skolen 
 e) Trivselsambassadører 
 f) Samrådet 
 
 Bemærkninger: 

Formanden uddelte et brev om en inklusionskampagne. Formanden 
tager kontakt til tidligere bestyrelsesrepræsentanter. Det besluttes 
på et senere møde, om man ønsker at gøre brug af tilbuddet.  

 
 Beslutning: 
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1541 Mødedatoer for bestyrelsen for skoleåret 2013/ 14 
 
 Bemærkninger: 

Der blev uddelt en oversigt over datoer for kommende møder – ud 
fra princippet om rullende datoer.  

 
 Beslutning: 

Oversigten blev taget til efterretning. Dog mødes bestyrelsen den 
23/10 kl. 18.30 (inden mødet med klasserepræsentanterne).  

 
 
 
1542 Forældremøder aug./sept. 2013  

Planlægning af forældremøderne aug./sept. og drøftelse af besty-
relsens emne 

 
 Bemærkninger: 
 Forslag:  

- præsentation af ny skoleleder 
- inklusion som tema. 

 
 Beslutning: 

Det blev besluttet, at emnet er inklusion. Hvordan emnet gribes an, 
besluttes på næste møde.  

 
 
 
 
1543 Genlæsning af timer efter lærerlockout  
 Bilag. 
 
 Bemærkninger: 

Der blev uddelt et ekstra bilag på mødet med eksempler på gen-
læsning af timer på 4. og 6. årgang.  
Der blev orienteret om planen for genlæsning af timer efter lærer-
kockouten, hvilket betyder en ændring/tilføjelse i skolens timeforde-
lingsplan. 

 
 Beslutning: 

Ledelsen informerer de enkelte årganges forældre om genlæs-
ningsplanen.  

 
 
 
 
1544 Drøftelse af samtaler ang. skolelederstillinge n 
 Bilag. 
 
 Bemærkninger: 

Svend Nørgaard leder samtalerne. Der tages udgangspunkt i fire 
hovedspørgsmål.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen har nogle supplerende spørgsmål, så den øsnerk at 
stille til ansøgeren. Ledelsen sender spørgsmålene til Svend Nør-
gaard. 
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1545 Ansættelser – overflyttelser – samtaler vedr. lærer- og børne-

haveklasselederstillinger  
 
 Bemærkninger: 

Der er udvalgt 6 lærere til samtale onsdag den 22. maj. Der er ingen 
overflyttere til skolen.  

 Der er brug for 4 fuldtidsstillinger til kommende skoleår.  
Der er mulighed for at gennemlæse ansøgninger om onsdagen den 
22. maj før kl. 17.00. 

 
 Beslutning: 

Børnehaveklasselederstillingen laves som opslag på kommunens 
hjemmeside. 

 
 
 
1546 Verserende sager  
 - Legeplads 
 
 Bemærkninger: 
 
 Beslutning: 
 Der følges op på plan B i august måned, der ny skoleleder er ansat.  
 
 
 
1547 Forslag til punkter til næste møde   
 
 Bemærkninger: 

- Trivselsambassadørerne: Punkt om omfanget af sociale  
arrangementer på de enkelte årgange (ud over de af skolen 
planlagte).  

- Planlægning af forældremøder i aug/sept.  
 
 Beslutning: 

Ledelsen udarbejder oversigt over afholdte sociale arrangementer i 
de enkelte årgange. 

 
 
 
1548 Eventuelt  
 
 Bemærkninger: 

Skolens pedeller er ekstra opmærksomme på oprydning på skolens 
udearealer.  

 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
 


