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Referat 
 
Tilstede: 
Torry, Sarah, Marianne, Mette, Lise, Trine, Mette N, Poul, Toke, Vivi, Biola, Henrik og 
Marc 
 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 22. august 
 
Referatet blev godkendt. Referatet skal gerne sendes ud med dagsorden til kommende møde. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
Et ekstra punkt 6 er tilføjet. 
 
 

3. Årets tema     V/Trine 
Jf referatet blev konklusionen, at overskriften på årets indsats bliver  
”Elevtrivsel”. 
Vi (Trine, Vivi og jeg) foreslår, at: 

• Skolen arbejder med ”digitale fællesskaber”   v/Lise 
• Bestyrelsen er på elevniveau undersøgende ift elevernes trivsel og  

Undervisningsmiljø. Dette sker gennem deltagelse på elevrådsmøder, 
og i klasser 

• Begge ”spor” samles til sidst i nye retningslinjer for området og et  
overordnet princip 

            På tirsdag indkredses, hvad vi ønsker at spørge eleverne om, hvordan det følges og samles 
           op. 
 
Trine gav kort oplæg.  
Skolen er i gang med Digitale fællesskaber. Her skal skolebestyrelsen inddrages da det skal munde 
ud i et princip. Lise fortalte kort hvad vi har gang i fht. digitale fællesskaber. Vi har en konsulent 
inddraget i bla. en fælles arbejdsaften for personalet. Han kommer ligeledes til nogle af klasserne. 
Elevrådet skal inddrages og de skal have deres mandat i klasserne. Hvis der er tilslutning til det, så 
indkalder vi til et fælles forældremøde senere på skoleåret.  
Bestyrelsen er på elevniveau undersøgende på elevernes trivsel. Trine fortalte kort at bestyrelsen 
plejer at være ude og undersøge ting.  
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Det foreslås at bestyrelsen arbejder igennem elevrådet. De får elevrådet til at være undersøgende 
ude i klasserne (her tænkes på de store elever). 
Dem der arbejder med elevrådet skal ud 2 gange og resten skal ud 1 gang.  
Forældrene i bestyrelsen byder ind med en dag hvor de kan komme og så forsøger ledelsen at koor-
dinere med en klasse/lærer. 
 
Til det efterfølgende møde (28. november) skal man lave et kort skriv/en kort fortælling over det 
man har fået ud af interviewet. 
 
Trine har lavet en guide til hvordan og hvilke spørgsmål der kan anvendes. 
 
Den kommunale trivselsundersøgelse ligger i januar og det stemmer fint med bestyrelsens under-
søgelse. De forskellige data kan holdes op mod hinanden.  
 
For at kunne sammenligne er det vigtigt at de samme ord bruges (ked af det/glad for). 
 
Alle skal skrive til Vivi med info. om datoer og tidspunkter hvor man kan komme og lave inter-
views/ holde møder med elevrådet. Deadline for tilbagemelding med datoer til Vivi er: 30/9 
Alle besøg skal være afviklet ugen op til november mødet  
 
Tidspunkter er 8 – 10, 10 – 12, 12 - 14 
 
Der er følgende områder: 
 
Indskoling – Mette, Poul, Henrik 
Mellemtrin –   
Specialklasser – Sarah, Marianne 
Elevrådet – Trine, Toke 
 
Der laves et brev til al pædagogisk personale, hvori de bliver informeret om tiltaget. 
 
 

  
4. Skolevejsanalyse                     v/LT( bilag) 

Rapporten er stor og meget omfattende og er tidligere sendt til jer. 
Hvis I ønsker at orientere jer i hele rapporten henvises hertil. 
Vedlagt dagsordenen er de sider, der er relevante for Vorrevangskolen 

 
Lise orienterede kort.  
På skolen har der været vendt følgende: 
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Forslaget med at udvide ”kiss and fly” området er fra personalets side problematisk da der er få p-
plads muligheder for personalet og p pladser til forældre der skal følge deres barn ind på skolen. 
Ligesom skiltet med parkering forbudt (kl. 7 – 9). Det anbefales at tidspunktet bliver kl. 8.00. da 
møder alle elever. 
 
Den generelle holdning i bestyrelsen er at der er brug for p-pladser og ikke afsætningspladser. Li-
geså måske noget forældreopdragelse.  
Henrik foreslog at vi lavede cykeldage for eleverne på Vorrevangskolen. Biola foreslår ”gågrupper” 
for eleverne. 
 
Det kunne være interessant at undersøge mulighederne for gågrupper – der må være skoler hvor 
det fungere. 
 
Måske markere p-pladserne med båse. 
Ind i mellem skal vi (bestyrelse og ledelse) stå ude ved Vorregårds alle og vejlede. 
 
Konklusion: 
Lise og Vivi skriver på bestyrelsens vegne at vi ikke kan bakke op om forslaget med ”Kiss and Fly” 
samt tidspunktet for hvornår man slutter parkeringsforbuddet fra kl. 9.00 til 8. 00, 
 
 

5. ”Lærerens dag” d. 5. oktober 
 
På Vorrevangskolen er det alle medarbejderes dag. Skolen gir frokost denne dag. Bestyrelsen har 
også tidligere skrevet et brev til forældre om at vise taknemmelighed overfor de voksne der arbej-
der på skolen. Der laves igen i år et brev, og det sendes rundt til al personale. 
 

 
6. Vedr. brev til 9. klasses forældrene 

 
Lise orienterede kort om brevet og indholdet. Brevet blev godkendt. 

 
7. Punkter til næste møde tirsdag den 31/10. 

 
Regnskab og Budget. 
SFO forældreråd 
Skolebestyrelsesvalget  

 
8. Meddelelser og evt. 

 
Trine gør opmærksom på al den ros der er i medierne af Vorrevangskolen. 
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Lise fortalte om turen til Randers Regnskov. Det var en god tur.  
Mette har fået gang i facebook – nu skal medarbejderne med på ideen og bidrage. 
Den nye legeplads er ved at blive etableret. Vi glæder os til den er klar. 
Svømmehallen er blevet renoveret og blevet rigtig fin. 
Der bliver renoveret toiletter i fremtiden. 
 
 
Referat Marc 


