
 

 

 

   

 
20. november 2019 

Vester Mariendal Skole 
 

Dagsorden 
 
Titel: Skolebestyrelsesmøde Vester Mariendal Skole 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 3. december 2019, kl. 16.30 – 19.30, formøde 16.00 forældrerepræsentanter, JS sørger for forplejning.  

Vi har valgt at have 30 minutter som buffer til både mad og diskussioner. 
Mødeleder: Karina Rasmussen 
Referat: Randi Dyrnesli 

Husk underskrift på referater 
Deltagerliste: 
Medlemmer: Afbud: Medlemmer: Afbud: 
Jesper Stoumann, Skoleleder    
Randi Dyrnesli, Viceskoleleder    
Anette Nymand DUS-leder x   
Forældrevalgte medlemmer:  Suppleanter:  
Anders Lund    
Yvonne Christoffersen  1. Tina Buus  
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Ali Hassan, Næstformand  2. Carsten Svendsen Mathiesen  
Karina Rasmussen, Formand    
Martin Tophøj Sørensen X   
Jeanett Kaare    
Jacob Andersen    
Medarbejder  Elev medlemmer:  
Mogens Randrup  Lea Reinerstedt   
Søren Mikkelsen  Marie Ringgaard  

 
 
 
Fotogrfering 
 
Dagsorden: 
 
Punkt Tid: Emne Beskrivelse Resultat Referat 
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16.30 – 16.35 
 

 
Dagsorden 

 
Godkendelse af 
dagsorden 
 

  
Godkendelse 

Punkt 44 rykker frem 
Punkt 41 udgår ikke. 
Godkendt 
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16.35 – 16.40 

 
Referat 

 
Godkendelse af referat, 
Husk underskrift. 
 

 
Godkendelse 

 
Godkendt  
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16.40 – 17.40 

 
Visionsproces/Princip
per 

 
1. Skoleleder 

indstiller til at 

 
Drøftelse/Besl
utning 
 

 
Vedr. Principper: 
 
 

       2/8 



 

 
visionsproces 
udskydes. 

2. Principsamling 
skal evalueres. 
Alle medlemmer 
læser bilag. 
Beslutning om 
hvilken 
prioritering de 
skal revideres. 

3. Skoleudvalget 
fremsendte 
principper for 
evaluering. 
Hvilken betydning 
får det for VMS? 

4. Principielle 
drøftelse omkring 
nødpasning skal 
indgå i 
ovenstående. 

 
 

Visionsproces udskydes. 
 
JS udarbejder udkast til principper ud fra §44 i 
folkeskoleloven. Hele januarmødet handler om 
principper. 
 
 
Nødpasning: 
Der skrives ud, hvilke perioder, der er mulighed 
for nødpasning. Der er forskel på center 
afdeling og almen DUS. 
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17.40 – 17.40 

 
Punkter fra elevråd  
 

 
Punktet udgår pga. af 
flytning til 
Kjellerupsgade. 
Der ikke været afholdt 

 
 

 
Elevrådet har ikke haft mulighed for at holde 
møde. 
 
Idræt på 8. årgang flyttes til Nordkraft snarest. 

       3/8 



 

 
elevrådsmøde. 
 
 

Der skal afholdes elevrådsmøde inden næste 
bestyrelsesmøde. JS og JA er ansvarlig 
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17.40 – 18.00 

 
DUSII tur i skoletiden 
 

 
Bestyrelsen er blevet bedt 
om at forholde sig til at 
fritidstilbuddet tager på 
tur med elever i den 
obligatoriske skoletid. 
Udfordring: 

1. Ikke alle elever 
kan tage med, da 
de ikke er en del 
af fritidstilbuddet 

2. Hvilken type 
undervisning 
gives til de elever 
som ikke deltager 
på tur? 

 

 
Principiel 
drøftelse 

 
Forslag: Hvis man laver særlig tur i 
fritidsdelen, skal turen tilbydes alle elever, hvis 
det foregår i skoletiden.  
Bestyrelsen enig i forslaget. 
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18.00 – 18.15 

 
Økonomi 
Skoleboden 
Budgetudvalg 
 

 
Skolebestyrelsen skal 
forholde sig udfordring 
omkring boden i 
forbindelse med 
renovering. 
 

 
Beslutning 

 
Skoleboden: 
JS fremlægger handlingsplan for boden. 
Bestyrelsen godkender planen. Se bilag 
 
Budgetudvalg: 
Martin 

       4/8 



 

 
Boden har meget 
vanskeligt ved at 
opretholde sin omsætning 
og det kan potentielt 
medfører stort underskud. 
 
Nedsættelse af budget 
udvalg. 
 

Ali 
Jesper 
Mogens 
 
Økonomi: 
JS fremlægger budget. 
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18.15 – 18.30 
 

 
Byggeri og renovering 
 

 
Skoleledelsen orientere 
om løsninger og 
udfordringer i forbindelse 
med renovering. 
 
Skoleledelsen orienterer 
om opstart af 
centerafdelingen. 
 

 
Orientering 
 

 
Helle og Anne fortæller om opstart i nye 
centerafdeling. 
 
 
Ny Centerafdeling. 
Indflytning har været god. Forældre har været 
meget behjælpelige. Det var en stor hjælp i 
forhold til indflytning. 
Der var mange til åbent hus søndagen før 
eleverne skulle flyttede ind. 
Hverdagen er godt i gang og eleverne har 
tacklet det godt. Personale opmærksom på 
langsom tilvænning for eleverne til de nye 
omgivelser. 
Der var officiel åbning i mandags med pølser 
og brød. Det gik godt. 
Udfordringer: 
Der er fortsat små detaljer, som skal på plads. 
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AULA er en udfordring sammen med alt det 
nye, som personalet skal forholde sig til. 
Der er mange vaner og traditioner, der støder 
sammen når tre kulturer mødes. 
Besparelser udfordrer. Det er svært at få dækket 
ind ved sygdom. Særligt i DUS. 
Ledelsen i centerafdelingen er flyttet sammen i 
de nye lokaler. Det er en fordel. 
Der er elever, der har fået lang transporttid. 
Men alt i alt stor ros til elever, personale og 
forældre. 
Der er udfordring med parkeringspladsen. 
busser kører forkert vej ind + sikkerhed 
gennem tunnelen. 
Huller på p-plads bliver lavet. 
Opfordring fra forældrebestyrelsen om, at der 
bliver fremhævet gode historier fra 
centerafdelingen og skolen generelt. 
forslag om, at elever fortæller/viser deres 
hverdag.  
Eleverne har ønske om også at få podcast på 
AULA.  
 
Generel information om renovering: 
9. januar 2020 flytter hele grundskole over i 
bygning 2 (undtagen 5. årgang, der flytter i 
mobile undervisningslokaler som placeres på 
pladsen foran DUS)  
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Anneks i gården færdig i slutningen af marts 
2020 
rengøring og serviceafdeling flytter op over 
DUSSEN. 
 
Administrationsgangen færdig uge 42 
 
Det vil tage 1½ år at gøre bygning 1 færdig. 
Renovering indledes til januar. Der kommer ny 
facade. En facade, der matcher centerafdelingen 
for at skabe sammenhæng. 
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18.30 - 18.45 

 
Fotografering 

 
Bestyrelsen ønsker at 
drøfte ny leverandør af 
fotografering 
 

 
Beslutning 

 
Bestyrelsen ønsker ny leverandør. Jeanett 
undersøger. 
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18.45 – 19.00 

 
Forældrehenvendelser 
 

 
Undervisningsmiljø 2. 
årgang 

 
Orientering/In
formation 
 

 
JS orienterer 
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19.00 – 19.15 

 
Meddelelser 
 
 

 
Meddelelser fra: 
- Skolebestyrelsen 

o Årsberetning? 
- Skoleledelse 
 

 
Orientering 

 
Årsberetning: Karina og Jesper laver skriftlig 
årsberetning. Jeanett laver pixiudgave. 
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o Evalueringspri

ncipper 
Skoleudvalget 
(bilag) 

- Medarbejdere 
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19.15 – 19.20 

 
Eventuelt 
 

 
 
 

 
 

 
DSB, buskrydning? 
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19.20 – 19.25 

 
Godkendelse af referat 
 

 
 

 
Beslutning 
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19.25– 19.30 
 

 
Lukket punkt 

 
 

 
Orientering 

 

 
Næste møde tirsdag d. 7. januar 2019, kl. 16.30-18.30 
Nytårs-traktement 31. januar 2020. Hvor? 
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