Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 29-08-2017 Kl.: 19.00-21.30

Mødeleder: Mads

Fraværende:

Referent: Annika

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

godkendt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Mads

3.

Nyt fra:

10 min

Michael har kontakt med et par firmaer vedr.
sponsorering af borde/bænke til skolen.

Formanden

Ledelsen

Elevråd

Medarbejdere

Husk: det er kun orienteringspunkter.

Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi
har fået en god start på skoleåret, hvor
både personale og ledelse er starter med
nye kræfter og glæder sig til et nyt skoleår,
hvor rammerne er helt på plads.

Personalet mødte ind i uge 32 med
individuel forberedelse med udgangspunkt i
læringsplatformen ”Min uddannelse”.
To 9. klasser har været i Berlin i sidste uge
og havde en rigtig god tur.
Der afholdes i denne periode
forældremøder i alle klasser.

Andre:
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4.

Prioriteringslisten

Bilag medsendt

Godkende, så den kan
sendes af sted.

5 min

Orientering om baggrunden for den
prioriteringslisten.
Michael og Lise-Lotte udarbejder et nyt
udkast, som tages med som punkt til næste
skb. Møde.

5.

6.

7.

Delegerede til
Landsmødet

D. 17.-18. november.

Opsamling fra
forældremøder

General opsamling

Hvem deltager?

5 min

Tilmeldingsfrist 30-09-2017

Britta overvejer deltagelse.
10 min

Informationsbrev om

Mobil telefon

Orientering
Elsebeth sender datoer ud til skb. Vedr.
forældremøderne for de forskellige årgange.

15 min

BYOD

8.

Michael og Henrik

Drøftelse
Ledelsen udvider skrivelsen vedr. BYOD
med skb. information med faktuelle
oplysninger.

Oplæg til dialog

Britta

15 min

Dialog
Britta udarbejder et udkast til principper for
mobiltelefoner på Vestervangsskolen til
næste skb. Møde.
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9.

Udlån af bærbar

Diskussion om kontrakt

Henrik

15 min

Kontrakten sættes på kommende skb.
møde, hvis der er kommet svar fra
forvaltningen.

Oplæg omkring kommunikation med forældre
og SKB

15 min

Drøftelse.

Beslutte dato og oplægsholder.

15 min

computer - kontrakt

10.

Kommunikation
mellem ledelse og

Vi er alle enige om, at alle fremadrettet er
opmærksom på, at dialogen er vigtigt.

SKB
11.

Fremlæggelse af
årsberetning for den
samlede
forældrekreds.

Forslag til emne: Digitale medier

Forslag til foredragsholdere vedr. digitale
medier:
Bjarne Andersen, Kidsandmedier.dk
Løkke Mølle Rasmussen
Januar 2018

12.

13.

Revurdering af
Skole/hjem
samarbejde

Revurdere teksten i princippet

Revurdering af
forretningsordenen

Dialog om forretningsordenen skal revurderes
med henblik på navngivning ved afstemning –

16.

15 min

Drøftelse
Princippet revideres primo april 2018 bl.a.
med fokus på placeringen af
årgangsmøderne

10 min

Udsættes til næste skb. møde

10 min

Orientering

Elevrådsrepræsentanterne får fri

14.
15.

Oplæg præsenteres

Forældrehenvendelser

Der orienteres om henvendelser fra forældre
og det aftales, hvem der svarer på
henvendelserne.

Evt.

Til info:
De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde.

Forældre henvendelse pr, mail inden
mødet, hvis det er muligt.
5 min.

Info fodboldlinjen.
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Punkter til kommende møder:


Retningslinjer for video og billeder



Hvilke principper er på næste møde?
o

Møde for forældreråds-repræsentanterne. (Michael laver et udkast til forældrerådets rep. rolle i forhold til skb)

o

Princip arbejdslisten

o

Princip for deltagelse i projekter, der kræver donationer fra forældre

o

Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse

o

Visionsarbejdet fortsætter efter sommerferien.

o

Forventningsafstemninger fra forældre/skole arbejdes der ligeledes med i det kommende skoleår.

Princip for integration (skal)


Princip for inklusion



Princip for integration

Venlig hilsen
Michael K/Elsebeth

