Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 29-08-2016 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder: Michael

Fraværende: Lise-Lotte Larsen, Michael Kristensen

Referent: Annika

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

2.

Valg af mødeleder

3 min

Michael

3.

Dagsorden for næste
netværksmøde for Skb.
Formændene.

10 min

Henrik deltager til netværksmødet i morgen,
hvor bl.a. skolernes budget og det
kommunale budget er på dagsordenen.
Skoledirektør Hans Vedel og konst.
Skolechef Henrik Johansen deltager.

1.

Fremover nyhedspunkter efter hinanden.
Referatet godkendes efter hvert punkt

Orientering fra Henrik, så alle har indsigt

Forvaltningen vil komme med indspark til tre
punkter som skolebestyrelsen/skolen
efterfølgende skal følge op på.
4.

Udearealer
Mangelskrivelsen

10 min

Hans Vedel og Anders Buhl har været på
besøg på Vestervangsskolen. For at se,
hvor langt vi er kommet med byggeriet og
begge var meget lydhør overfor evt. ønsker.
Mangelskrivelsen skal løbende opdateres
og skolebestyrelsen ønsker at gøre børn og
skoleudvalget opmærksom på
mangelskrivelsen.
Henrik, Mads og Elsebeth arbejder med
opdateringen.
Skolebestyrelsen ønsker en kontaktperson
ved ejendomsservice, således at der kan
gøres ekstra opmærksom på skolens
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udfordringer i forbindelse med inde-/ og ude
arealerne.

5.

Møde med HOB. skb

5 min

Møde på Hobrovejens skole d. 28.
september 2016. Tidspunktet for, hvornår
mødet skal afholdes, besluttes af de som
deltager fra ves.skolebestyrelse.
Skb. sender repræsentanter til mødet på
HOB. Samarbejdsaftalen tages på næste
skb. møde d. 27.9.16

6.

Elevråd

Nyt fra elevrådet

10 min

Der vælges to repræsentanter fra hver
klasse inden onsdag d. 31. august og
begge repræsentanter træder ind i
elevrådet.
Der er møde min. en gang om måneden.
Elevrådet gør opmærksom på, at der er
meget varme og ”tung” luft i lokalerne.
Elsebeth følger op på C02 målingerne ved
ejendomsservice.

7.

Princip for
vikardækning på VES

8.

Kantinepriser

Vi har nu haft bilag i MED

15 min

Orientering, sættes til godkendelse ved
næste skb. møde.

20 min

Anita vil gerne fastholde de nuværende
priser frem til jul.
0.-2. klasser skal fremover bestille på
internettet og maden leveres ude i
klasserne. Elsebeth undersøger, om det er
muligt for 0.-2. klasserne må købe i
kantinen i 10 pausen.
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Anita skal bruge 6 udskolingselever til hjælp
i kantinen.
Elevrådet skal snakke med Anita vedr.
kantinens udvalg på næste elvrådsmøde.
9.

Orientering fra
temadagen om skolens
vision og
værdigrundlag
Finn Godrim
Årsberetning

Fra ledelsen og fra de tre forældrevalgte,
der deltog fra skolebestyrelsen

Finn Godrim vil gerne holde foredrag d. 6.
september???

30 min

Skb. problematiserer, at de er kommet for
sent ind i drøftelsen af de opstillede
værdier.

Deadline for udarbejdelse
af årsberetningen
Gennemgang af årsberetningen.
Årsberetningen sendes ud til skolens
forældre d. 6. september 2016.
Finn Godrim aflyses og et evt. foredrag til
skolens forældre, sættes på som punkt til
næste skb. møde.

10.

Byggeri

Status

5 min

Overlevering fra bygherre.
Byggeriet er lidt forsinket grundet
ventilationen. I uge 37 åbnes der op i
glasgangen mellem fysik og 7 klasserne.

11.

Nyt fra:
Formanden

20 min
Dropmob tilmelding inden 5. september
2016. skb. ønsker d. 31. oktober 2016 kl.
19-21.
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Ledelsen

Inklusionsmidler er blevet brugt til hænder
ude hos eleverne:

Medarbejdere
Andre



Holddeling i indskoling



Inklusionspædagog i minihuset



Inklusionspædagog til
mellemtrinnet.



Akt og SSP

Henrik er med i en arbejdsgruppe om en
revurdering af børn og ungepolitikken I
Randers kommune.
Evt. ønske om at deltage i Landsmødet fra
Skole og forældre foregår over intra. VES
har to/tre pladser.

12.

Mødedatoer for
skoleåret 2016-17

06-09-2016 Årsberetning og foredrag
27-09-2016 kl. 17.00-19.30
26-10-2016 kl. 17.00-19.30
24-11-2016 kl. 17.00-19.30
15-12-2016 kl. 17.00-19.30
30-01-2017 kl. 17.00-19.30
28-02-2017 kl. 17.00-19.30
29-03-2017 kl. 17.00-19.30
27-04-2017 kl. 17.00-19.30
29-05-2017 kl. 17.00-19.30

Alle forpligter sig til at
tjekke datoerne.

10 min

Foredrag udgår.
Mødet d. 27. september flyttes tidspunktet
til kl. 18.30-21.00
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13-06-2017 kl. 17.00-19.30
Elevrådsrepræsentanterne får fri

13.
14.

15.

Forældrehenvendelser

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

20 min

Info
Sussie kontakter forældrene vedr. deres
forældrehenvendelsen

Evt.

5 min.

Ved fravær skal der indkaldes suppleanter.
Forslag til at indkalde kontakt forældre til en
evt. mobbestrategi.
Forundring over, at eleverne forsat har en
del understøttende undervisning, trods det,
at skb. har ønsket mest mulig
understøttende undervisningstid omlagt til
tolærerordning.
Datoen for juleklippedagen offentliggøres
snarest til skolens forældre.

16.

Parked Issues

17.

Referatet godkendes

Hvis der er tid tilbage så kigger vi på de
parkeret ting vi ikke nåede at diskutere
færdige

Michael K.

X min
5 min

Punkter til kommende møder:
Hvilke principper er på næste møde?
Videre med aktiviteter fra Tema-dagen (inklusionsbørn på Vestervang er blevet lagt ind som et punkt for en gruppe under temadagen)
Principper for sponsorater.
Venlig hilsen
Michael K/Elsebeth
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