Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Dato: 27-02-2018 Kl.: 19.00-21.30

Mødeleder: Lise-Lotte

Fraværende: Henrik Faarup, Michael Christensen, elever

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

Lise-Lotte

3.

Nyt fra:

20 min

Ledelsen:

Formanden
Ledelsen
Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Husk: det er kun orienteringspunkter:

Skolefest: en succes og udfordringer vedr.
bl.a. maden fra sidste skoleår blev løst.
En god aften, god stemning og stor
opbakning fra forældre og elever.
Et forslag om, at der laves et oversigtskort
over aktiviteter/boder til selve skolefesten
og ligeledes at musicalen altid optages på
selve aftenen.
OK18 ”fylder” i personalegruppe og i
ledelsen pt.
Annika følger op på brevet til vejdirektoratet
fra skolebestyrelsen. Brevet sættes på
forældreintra.
Cykelstativer sættes op i april 18 ved
indgangen til indskolingen.
Vi har fået tegning over nye toiletter ved 2.
klasses gangen og arbejdets påbegyndes i
løbet af foråret.
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4.

Skolerapporten for
Vestervangsskolen

Ledelsen orienterer om skolerapporten,
afrapportering af aftalemål og nye aftalemål

Afrapportering på

Skolebestyrelsen drøfter
på baggrund af ledelsens
gennemgang

45 min

Orientering om skolens nye aftalemål

Drøfte

20 min

Information og drøftelse

10 min

Valgmøde onsdag d. 28. februar kl. 19.00

aftalemål
Nye aftalemål
5.

Skoleårets planlægning

Annika gennemgår skoledagens opbygning
og timefordelingsplanen

6.

Skolebestyrelsesvalg

Hvor er vi nu

Vi håber, at der kommer rigtig mange som
ønsker at stille op. En stor opfordring fra
hele skb. om, at alle forældre på skolen
deltager.
7.

Regnskab 2017/budget
2018

Bilag medsendt og bilag medtages på
mødet

30 min

Information og drøftelse
Godkendt

Elevrådsrepræsentanterne får fri

8.
9.

Forældrehenvendelser

10.

Evt.

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

10 min

5 min.

Et forslag om at oprette
”Vestervangsskolens venner”
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Til info:
De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde.
Punkter til kommende møder:


Retningslinjer for video og billeder



Mobiler



Hvilke principper er på næste møde?
o

Princip arbejdslisten

o

Princip for deltagelse i projekter, der kræver donationer fra forældre

o

Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse

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

