Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 26-10-2016 Kl.: 17.30-20.00

Mødeleder: Michael L

Fraværende: Sussie, Lise-Lotte, Michael K, Magnus og Emma

Referent: Lene

Emne og ansvarlig
1.

Hvad skal vi udrette?

Godkendelse af
dagsorden:

Proces

Tid
2 min.

Konklusioner/bemærkninger
Et par punkter er rykket til næste gang.
Mangelliste og princip for skole/hjemsamarbejdet.
Indkommet et bilag fra elevrådet - under
eventuelt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Michael L er valgt

3.

Nyt fra:

15 min

Et godt åbent hus arrangement for 0. årg.
Den 25.10. Ca. 80 forældre deltog. Talte
bl.a. om førskolebørnene. Der er forskellige
muligheder for, hvordan det evt. afvikles
næste år. Det skal besluttes politisk

Formanden

Åbent hus for 0.årg. d. 25. okt.

Ledelsen

Åbent hus for 7. årg. D. 22. nov.

Elevråd

Tilmelding til skolen for alle (bilag
medsendt)

Medarbejdere
Andre

Åbent hus for 7. årg. Den 22.11. Afholdes
som sidste år, dog med enkelte ændringer.
Fællesmøde ”Skolen for alle”. Hans Henrik
og Henrik deltager fra skolebestyrelsen.
Motionsdagen blev afviklet godt for både
store og små.
8. og 9. årgang deltaget i en
videokonkurrence.
Hele skolebestyrelsen inviteres muligvis til
et kursus vedr. skolernes økonomi i
november.
Trafikmødet afholdes den 14.11.
Drop mob-kurset. Formanden melder
tilbage om deltagelse.

Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

4.

Aftalemål for
Vestervangsskolen

Bilag medsendt

30

Alle skole skal arbejde med følgende
indsatsområder:
Personale- og elevfravær
Åben skole
Inklusion
Det faglige niveau i dansk og matematik.
Forvaltningen foreslår, at
Vestervangsskolen skal arbejde med trivsel.
Vi skal også arbejde med samarbejde med
ungdomsuddannelser og integration/Elever
som modtager ”Dansk som andetsprog”.
Bestyrelsen tiltræder de forslåede aftalemål.

5.

Princip for den åbne
skole (skal)

Ledelsen vil gerne lave et udkast, som
bestyrelsen kan arbejder med på næste
skolebestyrelsesmøde.

10 min

Det synes bestyrelsen er en god idé.
Ledelsen har modtaget udkast for de
principper, som bestyrelsen har arbejdet lidt
med.

(Måske kan det lette jeres arbejde lidt og I
kan i stedet bruge tiden på dialogen
omkring det enkelte princip. Det er jo jeres
meninger, vi kan vil kende)
6.

Princip for integration
(skal)

Som ovenstående

10 min

Ledelsen udarbejder et udkast.

7.

Udearealer

Er der kommet noget nyt?

20 min

Bestyrelsen har drøftet det.

8.

Skolens vision og
værdigrundlag

Orientering om, hvad der er arbejdet med
siden sidst.

20 min

Britta deltog i fællesarrangement for skolens
personale med konsulenterne Finn og
Jonas. Værdier blev bl.a. dokumenteret
med billeder.

EA og Britta orienterer

Derefter følger 2. runde samtaler med
personalet ang. Skolens visioner og
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værdigrundlag. De er afviklet, og ledelsen
er ved at samle op på samtalerne.
Næste fællesarrangement vedrørende
udarbejdelsen af skolens værdigrundlag er
den 15.11.16 og igen den 3.1.17.
9.

Byggeri

Status

5 min

Elsebeth var til byggemøde i går. Det
indvendige er ved at være færdige.
Nu foregår byggeriet udenfor, hvor de er i
gang med tilbygningen i forlængelse af
mellemtrinnet.
Byggeriet går planmæssigt.
Der er bestilt møbler og gardiner til
kantinen. Leveringstiden er 4-6 uger fra lige
før efterårsferien.

10.

Feriekalenderen

Skal behandles

Godkende

5 min

2017-18

2017-18: Skolebestyrelsen ønsker om at
flytte to dage efter jul (den 4. og 5.1.18) til
den 21.12.17 og 4.6.18. Elsebeth vender
den med Hobrovejens skole.
2018-19: Godkendt

11.

Profiler/linjer i
udskolingen

Bilag medsendt – EA-AØ orienterer
Orientering/drøftelse

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

30 min

Der er nedsat et udvalg bestående af
ledelse og medarbejdere fra udskolingen,
som arbejder på at oprette profiler/linjer i
udskolingen. Tiden dertil kan komme fra UU
(understøttende undervisning) og valgfag.
Vi søger inspiration fra en anden skole samt
et samarbejde med Ungdomsskolen og
UUR (Ungdomsuddannelse Randers).
Bestyrelsen bakker op om at arbejde videre
med idéen.
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12.

Mødedatoer for
skoleåret 2016-17

13.
14.

Møde for forældrerådsrepræsentanterne

Hvis der er ændringer / ekstra møder

1 min

Der er sammenfald af mødedatoer, som
formand og Elsebeth skal se på.

Elevrådsrepræsentanterne får fri

.

Hvad vil bestyrelsen?

Idéer:

Forslag til at indkalde kontakt forældre til en
evt. mobbestrategi?

Input fra Drop-mob-kursus
Pjece fra Forældre og skole
Foredrag med Anders Koefod
Bestyrelsen vil gerne have
forældrerådsrepræsentanterne mere i spil
og de vil gerne give dem inspiration til, hvad
de kan gøre.

15.

Forældrehenvendelser

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

16.

Evt.

Eks. Punkt til dagsorden vedr. informationer
til suppleanterne

20 min

5 min.

Sussie træder ud af skolebestyrelsen. Det
betyder, at Helle træder ind i bestyrelsen.
Bitten deltager i stedet for Lise-Lotte til
næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen takker for Lenes store indsats i
bestyrelsesarbejdet.

17.

Parked Issues

18.

Referatet godkendes

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

Til info:
De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde.

Michael K.

X min
5 min
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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

