Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 27-04-2017 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder:

Fraværende: Michael,, Mads

Referent Annika

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Tur til de nye
musiklokaler

10 min

1.

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

2.

Valg af mødeleder

3 min

3.

Nyt fra:

Husk: det er kun orienteringspunkter.

Formanden

Ledelsen

Konklusioner/bemærkninger

Gitte

20 min
Intet nyt

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelsen er taget i alle
klasser, den samlede national rapport er
endnu ikke klar, men forventes færdig i
løbet af en måned.

APV for personalet

APV handleplaner sendes ud til skb.

UU-konvertering

UU-konvertering er under behandling i
byrådet og forventes godkendt.

Klassetrivselsundersøgelsen
Indsats for IUP (ikke-uddannelsesparateelever

IUP turboforløb afsluttet for elever i 8 kl.

Elevrådet ønsker
Bord/bænke i skolegården
Elevråd

Optegning til spil i skolegården
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Videns og Erfaringsseminar

Ramper

Netværket for skolebestyrelser

Gynger

Henrik kontakter Hobrovejens skole vedr.
fælles arrangement.

basket
Grønnegårdene bruges til spil og aktiviteter
og alle grønnegårdene ønskes åbnet.

Medarbejdere
Der er fokus på afgangsprøverne og de
obligatoriske nationaltest.
I går blev der afholdt forskningsdag på
skolen.
8. årgang deltager i den her uge med
sport4life.
Andre:

Trafik: Britta har endnu en gang haft kontakt
med vejdirektoratet.
Cykelstier tegnes op i den kommende uge.
Der er fokus på p-pladser omkring skolen.
Opfølgning vedr. cykelstativer, hækken ved
Vester boulevard og træer foran VUC hos
ejendomsservice.
Gå busser drøftes ved næste skb. møde.

Henrik Fårup: 10 min

Orientering fra Videns seminar.
Netværk for skb. i kommunen, har drøftet
hvad der skal tages med til
budgetforhandlingerne.
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4.

BYOD

Hvad er bestyrelsens holdning?

Kort oplæg fra
TrineVasegaard, derefter
drøftelse

5.

Princip for sponsorater

Gemmes til næste gang/EA

Vi har flyttes vores MEDmøde og når derfor ikke
at holde møde inden skb.
mødet.

6.

Princip for skole/hjem
samarbejdet

Bilag medsendt ved sidste møde

Vedtages

7.

Besøg af byrødder

Orientering fra Lise-Lotte om antal, der
deltager.

20 min

Orientering og drøftelse
Det er vigtigt, at ledelsen/personalet skal
være bevidste om, at forældre ikke føler sig
presset til at deres barn skal medbringe
egne device.
udsættes

15 min

Drøftelse med rettelser godkendes ved
næste skb møde

10 min

9 byrødder besøger VES d.3. maj kl. 9.30.

30 min

Orientering

Planlægning af mødet
8.

Budget 2017-18
Herunder drøftelse af
kantinen

9.

APV for personalet

Drøftelse af kantinen
Spørgsmål til handleplanerne

5 min

Elevrådsrepræsentanterne får fri
10.

Forældrehenvendelser

11.

Evt.

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

Udsættes til næste skb. møde

.
10 min

5 min.

Lise-Lotte følger op på
forældrehenvendelse
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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



Datoer for møder i kommende skoleår



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 for sponsorater

o

Princip arbejdslisten

o

DropMob

o

Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse

Princip for integration (skal)


Princip for integration (skal)



Princip for inklusion

Venlig hilsen
Michael K/Elsebeth

