
Enkelte headlines fra byrådsmødet den 22. marts 2018.  

Hele dagsorden for byrådsmødet kan ses på Vesthimmerland.dk.  

 

Udkast til kommissorium for borgerinddragelse. 

Der er nu nedsat et § 17 stk. 4 udvalg. Formålet med udvalget er dels at kortlægge, hvordan 

Vesthimmerlands kommune i dag inddrager borgerne i beslutningsprocesser og i udvikling af konkrete 

løsninger. Komme med forslag til, hvordan borgerne i højere grad kan inddrages. Og samtidig bidrage til at 

sikre en åben dialog mellem politikere og borgere. Peter Harbo og Lars Andresen sidder i udvalget. Lars 

Andresen som formnd. 

 

Kvalitetsrapporten for kommunens folkeskoler, Vestermarksskolen og 10. klasse centeret. 

En rapport som laves hvert andet år, og denne her er gældende for skoleårene 15/16 og 16/17. 

Der arbejdes målrettet med at sikre læring, trivsel og social udvikling til alle, så hver enkelt barn udnytter sit 

potentiale. På alle skoler er der udarbejdet en antimobbeplan, og generelt er der god trivsel på vores 

skoler. 

Det faglige niveau er under landsgennemsnittet, men på niveau med det forventelige, når der korrigeres for 

de socioøkonomiske faktor. Vi har tre skoler i Vesthimmerland der scorer højere end forventeligt. I vores 

2022 plan som er lavet på området, har vi stor ambitioner, og håber at alle vores skoler på sigt kan score 

højere end forventelig.  

De nationale tests viser at der er behov for en særlig indsats omkring læsning og matematik. Det er også 

indeholdt i 2022 planen. 

Sygefraværet blandt eleverne er generelt tilfredsstillende. Der er dog behov for særlig indsats for at 

nedbringe langtidsfravær. Dette er indeholdt i minianalysen. 

Personalefraværet er meget lavt. Det kan vi godt være stolte af, og det tolkes som, at social kapital vægtes 

højt på skolerne. Andelen af lærer der underviser i deres linjefag eller har kompetence hertil er støt 

stigende. 

Vi har et godt ligeværdigt samarbejde mellem pædagogerne i SFO og lærerne på skolerne.  

Kvalitetsrapporten for 10. klasse centeret. 

Elevtallet er stigende år for år. 

Flere elever der år for år har 0% fravær. 

Flere elever der erklæres uddannelsesparate. 

 

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med strejke og lockout. 



Venstre mener i den forbindelse, at de penge der er budgetteret til de enkelte områder bliver på området 

indtil andet er bestemt. Hvis strejken og lockouten bliver en realitet, finder vi en løsning derfra. Venstre 

håber stadig på at parterne når til enighed.  

Punktet som var fremsat af SF Theresa Berg Andersen, var vist mere tænkt som en del af hendes valgkamp, 

end et konkret problem i kommunen. 

 

 

 


