Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 29-05-2017 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder:

Fraværende:

Referent Annika
Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

0

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

godkendt

1

Valg af mødeleder

3 min

Mads

2

Nyt fra:

Husk: det er kun orienteringspunkter.

20 min

Formanden
Invitation til ”hvad skal vi med skolen”
Fernisering af Vestervangsskolens plakat
”skolen for alle” d. 8. juni 17. kl. 15-16.30
Henrik, Elsebeth, Annika og to medarbejder
repræsentanter deltager, tilmelding ved EA

Tilbagemelding til
bestyrelsen

Ledelsen

Orientering op LAPland

Deltagelse i dialogmødet med skb. og børn
og unge udvalget, omhandlede mest
daginstitutionerne. Men der deltog både rep.
fra skb. ledelsen og medarbejdere.

I forbindelse med udearealer nedsættes der
en følgegruppe, som skal arbejde med en
helhedsplan for udearealer. Der deltager 8
skoler i arbejdet i følgegruppen.

Affaldssortering starter på
Vestervangsskolen fra 1. august 17.
Frem til sommerferien har vi to forsøgs
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Affaldssortering på VES

klasser.

Orientering om klassesammenslaget, hvor
der blev afholdt fyraftensmøde for
forældrene onsdag d. 23. maj. I dag har
eleverne på 4 årgang fået besked om
klassesammenslaget og derefter går
klassedannelsen i gang.

Orientering om klassesammenslag på 4.
årgang

Elevråd

Personalesituationen.

Medarbejdere

Sidste skoledag for 9. årgang i onsdags, var
en rigtig god og festlig dag.

Andre:

Planlægning af det kommende skoleår er i
gang.
Mange elever har deltaget i doktorparkløbet,
hvor eleverne klarede sig rigtig godt

Ingen svar fra HOB
Henrik kontakter Hobrovejens skole vedr.
fælles arrangement.

3

Mødedatoer i kommende
skoleår og tidspunkt

4

Princip for sponsorater

5

Princip for skole/hjem
samarbejdet

Tilrettet bilag medsendes

6

Besøg af byrødder

Tilbagemelding og prioritering

Ugedag og tidspunkt

10 min

Formand og EA udarbejder mødekalender
for det kommende skoleårets skb. møder.

Vedtages

10 min

Med små ændringer er princippet godkendt

Vedtages

10 min

Godkendt

10 min

Et godt besøg af byrødderne på skolen.
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De har efterfølgende bedt om en prioriteret
liste i forbindelse med skb mangelliste til
politikkerne. Denne liste udarbejdes af
formanden og fremlægges på kommende
skb. møde d. 13. juni 17.
Det var et godt og positivt besøg.

7

Budget

Orientering fra EA

10 min

Skolens budget er godkendt på baggrund af
ledelsens orientering om besparelsestiltag.
Lise-Lotte, Hans-Henrik og Henrik stemmer
imod godkendelse af skolens budget.
Henrik ønsker følgende til referat:
Det er ikke hensigtsmæssigt at godkende
budgettet 1.6. i det skb indflydelse reelt
bliver begrænset.

8

9

10

11

Ansættelse af Bh.
Klasseleder

D. 14. juni fra kl. 13.00

Indsamling til f.eks.
Rynkebyløbet

Hvem fra bestyrelsen har
mulighed for at deltage.

5 min

Orientering
Til samtalerne deltager Mads, Gitte, Henrik
og ledelsen.

10 min

Drøftelse
Skb udarbejdet et princip i skoleår 17/18.

Samarbejdet i
skolebestyrelsen

Oplæg fra Henrik Fårup

APV for personalet

Spørgsmål til handleplanerne

15 min

Elevrådet får fri.
Henrik har bedt om at få ført til referat, at
han mener, at skb. har blandet sig unødigt i
personalesager og skolens drift, hvilket
Henrik tager afstand fra.

5 min

Udsat til næste skb. møde
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Elevrådsrepræsentanterne får fri
12

Forældrehenvendelser

13

Evt.

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

.
10 min

orientering

5 min.

Gåbusser tages på skb. 13.6.17
Principper på skolens hjemmeside

Til info:
De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde.
Punkter til kommende møder:
0

Retningslinjer for video og billeder

1

Hvilke principper er på næste møde?

0

Gå-busser

1

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

2

Princip arbejdslisten

3

DropMob

4

Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse

Princip for integration (skal)
2

Princip for integration (skal)

3

Princip for inklusion

Venlig hilsen
Michael K/Elsebeth

