Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Dato: 22-03-2018 Kl.: 19.00-21.30

Mødeleder: Britta

Fraværende: Lise-Lotte, Michael, Mads og elevrådet

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

Britta

3.

Nyt fra:

Husk: det er kun orienteringspunkter:

Formanden
Ledelsen

Skolefest for 7-9. Klasse – hvornår?
Visionsprocessen – det videre arbejde

Andre:

Skolefestudvalget af personale skal mødes
tirsdag efter påskeferien med henblik på at
planlægge en skolefest for udskolingen.

Tilbagemelding fra afd. Vedr.
mobiltelefoner

Mellemtrinnet har den sidste måned haft et
forløb på naturskolen i forbindelse med h/d
og naturteknologi.

Måske orientering fra Henrik Fårup vedr.
bestyrelsesseminariet.

Alle årgangsteams skal inden skb mødet i
maj have drøftet mobiltelefoner i
undervisningen med henblik på at
kvalificere udarbejdelsen af skb. princip for
mobil telefoni.

Elevråd
Medarbejdere

20 min

Ligeledes har skb fået tilbud om at deltage i
en temaaften hos SSP Østjylland vedr.
digital dannelse og elevers trivsel på nettet.
Byggeriet i indskolingen renovering af 2.
årgangs gangen og etablering af 4 toiletter i
ind skolen sættes i gang i juni og forventes
færdigt til august 2018.
35 elever i udskolingen skal deltage i Pisa
undersøgelsen d. 5.4.18.
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Skolens visions arbejde fortsættes i foråret.

Tradium har inviteret ind til samarbejde i
forbindelse med naturfagsforløb for 9.
årgang.
Henrik har deltaget ved
bestyrelsesseminariet, Lola Jensen holdt
foredrag/oplæg omhandlede sociale medier,
curlingforældre, fællesskab m.m.
Ligeledes var der indlæg om konflikten og
trivselsundersøgelse.

Vestervangsskolens venner er dannet.
Fodgængerfelt etableres på Hobrovej.

4.

UU timer, der er

10 min

Vikardækningen i forhold til den
konverterede UU følger forskrifterne, skb er
oplyst om, at de konverterede UU-timer
bruges som to-lærerordning således at
bestyrelses tilsynspligt er overholdt.

10 min

Orientering

konverteret.
Er de vikardækket ved
fravær af lærerne?
5.

6.

7.

BYOD- Henrik Fårup

Hvordan sikrer vi, at Vestervangsskolen
fremover overholder folkeskoleloven
ang. BYOD, herunder det krav, der har
været om underskrift af forældre på
kontrakter eller lign.

Drøfte

Skolens tilsynspligt med eleverne ved
aflyste timer.

Drøfte

Fårup
Princip for

Bilag medsendt

Tilsynspligt – Henrik

klasseforældreråd

Der sendes ændring ud fra forvaltninger
vedr. BYOD, som skolen følger.

10 min

Drøftelse, princippet for vikardækning
følges.

10 min

Drøftelse.
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Forslag til rettelser, punktet sættes på
næste skb. møde.
8.

Se pkt. 3
Mobiltelefoner
Elevrådsrepræsentanterne får fri

9.
10.

Et lukket punkt

Information i mødet.

11.

Forældrehenvendelser

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

12.

Evt.

Info
10 min

Ingen henvendelser

5 min.

Info valgfag - kreativ håndværk.
DM i skoleudvikling

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



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
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