Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 29-03-2017 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder:

Fraværende: Gitte Pedersen, Michael, Hans- Henrik

Referent Annika

Emne og ansvarlig
1.

Hvad skal vi udrette?

Godkendelse af
dagsorden:

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

2 min.

Pkt. 6 udsættes til næste møde
Der ønskes et punkt vedr. skb netværk.
Ønsker fremover at der vurderes om nogle
af orienteringspunkterne pkt. 3 kan gives
skriftligt

2.

Valg af mødeleder

3.

Nyt fra:

3 min
Husk: det er kun orienteringspunkter.

25 min

Formanden
Der bevilliges ekstra midler til pc på
skolerne.

Ledelsen
Nye midler til PC´er.
BYOD
Elevråd
Medarbejdere
Andre

Fravær for elever
Klassesammenslag 8. årg.
Trivselsundersøgelse

BYOD arbejdes på, at flere elever selv
medbringer egen pc´er, således at vi får
flere klasser, hvor alle har pc´er med, da det
giver mere undervisningstid.
BYOD ønskes på som pkt til næste møde
angående princip for BYOD.

APV for personalet
UU-konvertering
Fokus på nye retningslinjer vedr. elev
fravær fra forvaltningen
De nye 8. klasser er kommet godt i gang
efter klassesammenslaget.

Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Næsten alle klasser har svaret på
trivselsundersøgelsen, sidste frist for
besvarelserne er d. 31.3.17
Trivselsundersøgelsen sættes på som pkt.
når resultaterne er foreligger

APV handleplaner udleveres til skb når de
er færdige, der arbejdes fortsat med
udarbejdelsen af disse i skolens
sikkerhedsgruppe.

Elevrådet: intet

Personale: ny læringsplatform, hvor der var
workshop for lærerne d. 28.3.17.

Godt samarbejde vedr. førskolebørnene, de
kommer løbende på besøg.

4.

Proces i forbindelse
med evt.
klassesammenslag

Evaluering efter mødet på nuværende 8.
årgang.
Ideer og sparring ved en evt. gentagelse.
Gennemsigtighed – hvordan?

20 min

Informationen/kommunikationen og
inddragelse er vigtigt.
Fyraftensmøde når beslutningen er taget i
forhold til hvilke klasse/klasser som er
berørt af et evt. klassesammenslag.
Velkomst brev/mail fra de nye
kontaktlærere.
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5.

Princip for sponsorater

Bilag medsendt

6.

Princip for skole/hjem
samarbejdet

Bilag medsendt ved sidste møde

7.

Mangellisten

Hvad er næste skridt/tiltag

10 min
Vedtages

Sendes videre til høring i MED

15 min
10 min

Lise Lotte og Michael finder en dato for
besøg af børn og ungeudvalget på skolen.
Elevrådet ønskes hørt vedr. elevernes
ønske til udearealerne

8.

Budget 2017

30 min

Drøftelse
Der ønskes en drøftelse af kantinen i
forbindelse med budgettet

9.

Timefordelingsplanen

Bilag udleveres og gennemgås på mødet.

15 min

orientering

10.

Byggeri

Status

5 min

Byggeriet er færdigt og der er indkøbt
inventar til de lokaler.

Elevrådsrepræsentanterne får fri
11.

Forældrehenvendelser

12.

Evt.

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

.
10 min

Orientering og opfølgning

5 min.

Svar fra vejdirektoratet vedr.
trafiksituationen omkring
Vestervangsskolen.
Svaret ligges på forældre intra.
Der stilles bord/bænke i skolegården ud for
den nye kantine.
Henrik kontakter Hobrovejens skole vedr.
fælles arrangement.
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Henrik og evt. Britta/Lise-Lotte deltager i
netværksmødet for skb. d. 3.4.17.

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


Retningslinjer for video og billeder



Hvilke principper er på næste møde?
o

Møde for forældreråds-repræsentanterne. (Michael laver et udkast til forældrerådets rep. rolle i forhold til skb)

o

Princip arbejdslisten

o

Bring your own device

o

DropMob

o

Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse

Princip for integration (skal)


Principper for sponsorater



Princip for integration (skal)



Princip for inklusion

Venlig hilsen
Michael K/Elsebeth

