Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Dato: 20-06-2018 Kl.: 19.00-21.30

Mødeleder: Michael

Fraværende:

Referent: Annika
Emne og ansvarlig

1.

Hvad skal vi udrette?

Godkendelse af
dagsorden:

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

2 min.
godkendt

2.

Valg af mødeleder

3.

Nyt fra:
Formanden
Ledelsen

Husk: det er kun orienteringspunkter:

3 min

Michael

20 min

Formand:
Positiv tilbagemeldinger fra forældre
vedr. markedsdag i SFO

Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Ledelse:
Der arbejdes pt. På at blive klar til
kommende skoleår med skemaer
m.m.
Der er opslået to vikariater, en i
forbindelse med sygdom og en i
forbindelse med barsel.
Nyhedsbrev sendes ud til forældrene
i forbindelse en sommerhilsen fra
ledelsen.
Medarbejderne:
Der afvikles afgangsprøverne for 9.
årgang.
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Der er blevet afholdt skolefest for 7.
og 8. årgang i onsdags, som var en
hyggelig aften for både elever og
personale.
Der afholdes i disse dage, mange
forældrearrangementer i
indskolingen.
Der er dannet klasser i både
kommende 7. klasserne og 0.
klasserne får besked i løbet af de
næste dage.
4.

Handleplan for
hjemtagning af special
elever – hvad nu / status
efter byrådsmøde

5.

En beskrivelse af

10 min.

Trine giver en beskrivelse af de to tilbud.

30 min

Minihuset og
Mellemrummet

6.

Datoer for skb. møder i
kommende skoleår

Man: 27-08-2018 kl. 17.00-19.30
Tir: 25-09-2018 kl. 17.00-19.30
Ons: 31-10-2018 kl. 17.00-19.30
Tors: 22-11-2018 kl. 17.00-19.30
Ons: 12-12-2018 kl. 17.00-19.30
Ons: 30-01-2019 kl. 17.00-19.30
Tir: 26-02-2019 kl. 17.00-19.30
Ons: 27-03-2019 kl. 17.00-19.30
Man: 29-04-2019 kl. 17.00-19.30

10 min

Status quo
se referat fra sidste skb. møde,
bestyrelse fastholder deres
beslutninger fra sidste
skolebestyrelsesmøde i forbindelse
med skolens procesplan.
Ved tvivlsspørgsmål opfordres der
til, at man kontakter skolens ledelse.
Orientering om skolens ressource
team, minihuset og mellemrummet.
Skolebestyrelsen ønsker i det
kommende skoleår, at se de fysiske
rammer i skolens mellemrumstilbud.
Punktet udsættelse til næste skb. møde.
Først konstitueringsmøde bliver
onsdag d. 15. august kl. 17.00-18.30
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Tir: 28-05-2019 kl. 17.00-19.30
Tor: 20-06-2019 kl. 17.00-19.30
Kantinen efter 1.

7.
8.

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

Skal der nedsættes en
arbejdsgruppe?

20 min

Drøftelse.

september
Folderen til princippet

Folderen udleveres i papirudgave.

Skolen ønsker en
drøftelse af indholdet i
folderen

20 min

Drøftelse og input, små ændringer i layout.

for klasseforældreråd

Udleveres til kommende kontaktforældre.
Møde for kontaktforældrene tirsdag d. 2.
oktober 2018 kl.19.00-21.00.

Retningslinjer for

9.

20 min

mobiltelefoner

10.

Der udarbejdes en skrivelse til
forældrene på skolen vedr. skolens
retningslinjer omhandlende brugen af
mobiltelefoner, som lægges på
skolens hjemmeside.

Tak til afgående

5 min

Michael og Henrik træder ud af skb.
tak for en stor arbejdsindsats de
sidste 3 år. Tak til Tina, som har
været medarbejder i bestyrelsen det
sidste skoleår.

10 min

Ingen henvendelse

5 min.

Michael deltager i dimissionen for 9 årgang
onsdag d. 27. juni.

medlemmer.

Elevrådsrepræsentanterne får fri

11.
12.

Forældrehenvendelser

13.

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:


Input til retningslinjerne

Hvilke principper er på næste møde?
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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

