Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 27-09-2016 Kl.: 18.30-21.30

Mødeleder: Michael

Fraværende: Sussie

Referent: Annika

Emne og ansvarlig
1.

Godkendelse af
dagsorden:

Hvad skal vi udrette?
Løbende godkendelse efter hvert punkt

Proces

Tid
2 min.

Konklusioner/bemærkninger
Opfordring til få punkter på dagsorden og
dermed mere tid til at gå i dybde med
punkterne.
Evt. et referat, som ikke kun er et
beslutningsreferat.
Eks. Punkt til dagsorden vedr. informationer
til suppleanterne

2.

Valg af mødeleder

3.

Nyt fra:
Formanden

Ledelsen

Michael

3 min

Michael Laursen

30 min

Helle tiltræder pt. i skb. som forældrevalgt



Velkommen til Helle (Suppleant)

1. suppleant indtil Lise-Lotte er tilbage igen.



Task force forældre ide orientering

Skb har en stor opgave, og Michael
udarbejder et forslag til næste møde om,
hvordan skb. suppleanter kan få del i nogle
af de opgaver, som ligger udenfor skb.
primære opgaver.



Deltagelse til Skole- og forældre
møde d. 18/19 nov.

Elsebeth:


Nyt om før-skoleordning

Henrik, Lise-Lotte og Michael deltager.

Heidi, SFO, og Elsebeth skal til møde i
morgen vedr. førskoleordning.
Vi ønsker at tilbyde alle kommende
eleverne førskoleordning, men har ikke
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plads til alle kommende 0. klasses elever i
de nuværende rammer hverken ude og
inde.



Skole/hjem samtaler på VES

Ledelsens hensigt har været skabe mere tid
til forældresamarbejdet.
Der foregår en sk/hj samtale i et lokale.
Principper for sk/hj samarbejde tages på
næste skb. møde.



Ledelsens ansøgning omkring
konvertering om UU bilag medsendt

De forældrevalgte i skb. havde en
forventning om et større volumen end den
blev.



Orientering omkring APV resume
og deadline for præsentation til SKB

Orientering om personalets mini APV, de
forældrevalgte har ønsket at se
spørgsmålene til mini APVén.



Arbejdstilsynet orientering
Arbejdstilsynet har været på besøg, de
kommer igen, når alt byggeri er færdigt.
Påbud om sekretærens arbejdsplads i
forkontoret.
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Henrik:


Info fra netværksmødet for skb.

Netværket har sendt en fælles skrivelse til
byrådet. Byrådet har taget godt imod
skrivelsen og har indbudt til møde med
Anders Buhl og Claus Omann.

Michael L:


CO2 måling



Ejendomsservice.

CO2, støj, luftfugtighed og temperatur
måles rundt om i klasselokalerne i den
kommende tid, der måles i to lokaler af
gangen indtil der er målinger fra alle lokaler.
Midtvejsmøde i november hvor Michael
Laursen og Elsebeth deltager.

Skb. har fået en kontaktperson ved
ejendomsservice, Ivan Mejrsk.

Elevråd

Forslag fra elevrådet om, at nuværende 9.
årgang kan forlade skolens område i
spisepausen. Elevrådet udarbejdet en
skrivelse til skb. vedr. deres forslag til næste
bestyrelsesmøde.
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Medarbejdere
Trafikmøde d. 26.10.16.
Britta er Michaels sparring i den kommende
tid indtil næstformanden er klar til
bestyrelsesarbejdet igen

Andre

Møde med HOB. Skb d.
28-09-16

Dagsorden udkast som bilag

5.

Kommunikationsamarbejde

Michael L og Henrik Fårup oplæg

15 min

Drøftelse

6.

Skolens økonomi

Kvartalsorientering

10 min

Skolen forventer at afslutte budget året med
underskud (ca. index 105)

7.

Udearealer

Orientering fra Elsebeth, Henrik, Mads og
Michael K efter møde d. 19 sep.

10 min

Michael sender mangelskrivelsen rundt, der
sendes evt. kommentar tilføjelser retur til
Michael.

4.

Mangelskrivelsen

Samarbejdsaftalen med som bilag

Drøfte og beslutte, hvem
der deltager i mødet på
HOB

5 min

Mødet er fra 18-19
Hans-Henrik, Britta, Henrik og Elsebeth
deltager
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8.

Princip for
vikardækning på VES

Bilaget er tilrettet og medsendt

9.

Princip for
Vikardækning

10.

Møde for forældrerådsrepræsentanterne

Besluttes

5 min

Godkendt

Planlægning

5 min

Punkterne fra 9-19 udsættes til næste
møde, da tiden slap op kl. 21.30

Hvad vil bestyrelsen?

10 min

Forslag til at indkalde kontakt forældre til en
evt. mobbestrategi?
Deltagelse i forældremøder?

11.

Skolens vision og
værdigrundlag

Orientering om, hvad der er arbejdet med
siden sidst.

12.

Byggeri

Status

13.

Profiler/linjer i
udskolingen

Bilag medsendt – EA-AØ orienterer

Mødedatoer for
skoleåret 2016-17

Hvis der er ændringer / ekstra møder

14.

Orientering/drøftelse

EA og Britta orienterer

10 min

5 min
Punktet er på
udskolingens næste
møde. Herefter sendes
bilaget til skb. med
bemærkninger.

15 min

1 min

Elevrådsrepræsentanterne får fri

15.
16.

Forældrehenvendelser

17.

Evt.

18.

Parked Issues

19.

Referatet godkendes

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

20 min

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

Michael K.

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


Hvilke principper er på næste møde?
o

Princip arbejdslisten

o

Bring your own device

o

Åben skole



Videre med mangellisten



Videre med aktiviteter fra Tema-dagen (inklusionsbørn på Vestervang er blevet lagt ind som et punkt for en gruppe under temadagen)



Principper for sponsorater



Næste års budget



På januar mødet evalueres den konverterede UU-undervisning med henblik på næste skoleår

Venlig hilsen
Michael K/Elsebeth

