Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Dato: 31-05-2018 Kl.: 19.00-21.30

Mødeleder:

Fraværende: Annika, Trine, Tina, Lise-Lotte

Referent:

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

Godkendt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Michael

3.

Nyt fra:

Husk: det er kun orienteringspunkter:

Formanden

Dialogmødet d. 29. maj/Michael

Ledelsen

Deltagelse af skb. medl..i 9. årgangs
dimission d. 27-06

Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Markedsdag i SFO

20 min

Michael, Brita, Henrik og Lise-Lotte var til
møde på Østervangskolen med netværk for
skolebestyrelser. 14 ud af 20 skoler var
repræsenteret. Netværket arbejder som et
uformelt organ.
Skoleledelsen arbejder på skoleårets
planlægning. Opgaverne er fordelt og
skemaerne er lagt.
Kommende 7 klasser har været til infomøde
om kommende skoleår. 9 klasserne har
afholdt sidste skoledag - en god oplevelse
for alle på skolen. 8 klasserne deltog i
oprydningsarbejdet efter 9 klasserne
3 klasserne har haft en overnatning på
skolen - en god oplevelse for elever og
personale.
Markedsdag i SFO’en
Elevrådet havde afstemning angående
medlemskab af Danske Skoleelever.
Elevrådet valgte at udmelde sig af
organisationen.
7 og 8 klasserne skal afholde skolefest den
13 juni.
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Valg til skolebestyrelsen. Kristian Bjørn og
Mads Christensen er valgt.

4.

Opfølgning på
handleplanen for
underskuddet

Drøftelse – hvad er der skrevet og sagt
siden?

30 min

5.

Procesplan for

Bilag medsendt
Gennemgang af EA

30 min

hjemtagelse af
specialelever.

Forvaltningen har udvidet perioden
for tilbagebetaling af underskud på
skolerne, hvilket skolebestyrelsen
finder fornuftigt.
Bestyrelsen orienteres løbende om
skolens økonomiske handleplan.
Skolebestyrelsen vil løbende følge
op på, at der ikke hjemtages elever
på baggrund af økonomi men ud fra
en pædagogisk og faglig vurdering.
Procesplanen vil løbende blive taget
op i skolebestyrelsen.
Henrik Fårup udtrykker dyb
forundring over at elever skal
trækkes hjem til normal området og
ikke specialklasser på egen skole.
(Som skole kan man ikke selv
oprette specialklasser - det er en
kommunal beslutning)
Gennemgang af procesplan.
Skolebestyrelsen bakker op om
planen.
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Skolebestyrelsen ønsker handleplaner
på indsatser over for elever med høj
faglighed.
Øget information til klasser og
forældre der skal inkludere elever
hjemtaget fra specialområdet
Bekymring for om økonomien bliver
styrende for hjemtagelse af elever.
Ingen elever hjemtages uden
forældrenes positive samtykke.
6.

Kantinen efter 1.
september

Hvad tænker bestyrelsen. Hvilke tiltag skal
vi have gang i?

Skal der nedsættes en
arbejdsgruppe?

20 min

Kantinen fortsætter i sin nuværende
form frem til september.
Skolebestyrelsen vil gerne høre fra
forældre med ideer til, hvordan
kantinen kan forsætte på anden vis.
Punktet behandles igen på næste
møde. Alle muligheder er i spil.

7.

8.

Princip for

Bilag medsendt

klasseforældreråd

Folderen udleveres i papirudgave.

Vestervangsskolens

Orientering: hvor vi er nu, her hvor 1.
arrangement er aflyst?

Venner

Skolen ønsker en
drøftelse af indholdet i
folderen. Måske skal vi
udsætte punktet til næste
gang, hvor Trine og
Annika er med igen.
Orientering

20 min

Princip godkendt.
Layout til kontaktforældre folder tænkes ind
til næste møde.

Nu dato for møde efter sommerferien
kommer snarest.
I kommende skoleår præsenteres
Vestervangsskolens Venner på
forældremøderne.

9.

Elevrådsrepræsentanterne får fri
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10.

Forældrehenvendelser

11.

Evt.

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

Til info:
De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde
Punkter til kommende møder:


En beskrivelse af Minihuset og Mellemrummet



Hvilke principper er på næste møde?
o

Princip arbejdslisten

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

10 min

Ingen henvendelser

5 min.

Dræning af legepladsen påbegyndes 

