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SKOLEBESTYRELSEN 

Beslutningsreferat 

 
 
for mødet den 17. september 2018 
 
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 
     
Sted:   Konferencelokalet  
 
Afbud:   Anne Line Nielsen  
 
Fraværende:  
 
 
 
 

Punkter 

 
 
2011 Orientering siden sidst 
 a) Formanden 
 b) Skole og Forældre 
 c) Eleverne 
 d) Skolen, herunder nyt fra Børne- og Familieudvalget 
 e) Samrådet 
 
 Bemærkninger: 
 Formanden, eleverne og skolen gav meddelser. 
 
 Beslutning: 
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2012 Høringssvar til Herning Kommunes budget 2019 
 Drøftelse og beslutning 
  
 Bilag 
 Der udleveres desuden et bilag i mødet. 
 
 Bemærkninger: 

Budgetmaterialet blev gennemgået, og der blev peget på, hvilke 
områder der kan indgå i et høringssvar. 
 
Beslutning: 

 Bestyrelsen beslutter at afgive høringssvar. 
 
 
 
 
2013 Survey 

37 forældre til skolestartere i 2018 har svaret på survey.  
Gennemgang og drøftelse.  
  
Bemærkninger: 
Resultaterne fra undersøgelsen om, hvorfor forældrene har valgt 
Vestervangskolen, blev gennemgået.  
 
Derefter blev resultaterne drøftet med fokus på, hvordan skolen kan 
understøtte, at så mange som muligt vælger Vestervangskolen.  

 
 Beslutning: 

Emnet kan være en mulighed til skolebestyrelsens seminar i januar 
2019. 

 
 
 
 
 
2014 Mødet med klasserepræsentanterne den 24. oktober 2018 

Drøftelse og beslutning 
  
Bemærkninger: 
Det blev drøftet, om man kan se på resultaterne i surveyen i et  
arbejde med at lave en vej for bestyrelsens arbejde. 

 
Der skal komme input til fortællingen om skolen fra klassere-
præsentanter, medarbejdere og elever, inden bestyrelsen tager det 
med på seminar.  
 
Beslutning: 
Det besluttes at lave et oplæg om resultatet af surveyen. Herefter 
leves en vej med målene formuleret. Klasserepræsentanterne ar-
bejder i grupper med input til fortællingen om, hvad vi gør, og hvor-
dan vi gør det.  
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2015 Verserende sager 

 Åben skolegård 

 Skolefolder 
 

 Bemærkninger: 
Der kommer fire forældrevalgte til Åben Skolegård. Ledelsesboden 
har brug for hjælp i deres bod. De fire mødte forældre aftaler, hvor-
dan de hjælper til.  
 
Skolefolderen bliver finansieret af Midtbyskoleprojektet. Her vil den 
blive layoutet og trykt.  

 
 Beslutning: 
 
 
 
 
 
2016 Næste møde  
 Trivselsmåling 
 
 Bemærkninger: 
  
 Beslutning: 

Trivselsmålingen sættes på mødet i november 2018.  
Åben Skolegård og mødet med klasserepræsentanterne sættes på 
til evaluering i mødet i november 2018 

 
 
 
 
2017 Eventuelt 
 
 Bemærkninger: 

- Brev om lærernes dag blev uddelt 
- Der blev spurgt til en undersøgelse om, hvordan børnene trans- 
- porterer sig til skole.  

 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
 


