Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Referat: Dato: 30-09-2019 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder:

Fraværende: Helle, Lise-Lotte, Mads

Referent: Trine

Inviterede: Suppleant er indkaldt, men har desværre ikke mulighed for at deltage
Emne og ansvarlig
1.

Hvad skal vi udrette?

Godkendelse af dagsorden:

Proces

Tid
2 min.

Konklusioner/bemærkninger
Ingen bemærkninger
Velkommen til Søren og
elevrådsrepræsentanter

2.

Valg af mødeleder

3 min

Carsten er mødeleder

3.

Valg af næstformand

10 min

Søren er valgt som næstformand. Vi siger
tillykke til Søren.

4.

Nyt fra:

20 min

Formand:

Formand/Næstformand
Ledelsen

Husk: det er kun
orienteringspunkter:
Skb.mødet d. 11.12.2019
flyttes til 10.12.2019?

Der er sidste tilmelding til landsmøde med
skole og forældre.

Elevråd

Vi sender ikke nogen afsted denne gang.

Medarbejdere

Ledelse:

Andre:

Vi har fået en opsigelse fra en lære
Vi har to stillingsopslag oppe til en
pædagog og en lære
December mødet flyttes fra den 11.12 til
den 10.12.
Ansættelsessamtaler vedr. pædagogstilling
den 29.10 kl. 14.30.
Fra bestyrelsen deltager Søren og Hans
Henrik
Ansættelsessamtaler vedr. lærestillingen nærmere info følger
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Fælles fagdag for hele skolen i november.
Fælles fokus: Hvad gør sproget ved os? Der
sendes forældreinformation ud herom.
6 årgang har været på lejr i sidste uge. Tur
gik til Skagen.
Besøg i børnehaverne vedr. kommende
skolebørn. Input fra Marianne om, at alle
skal være velkomne til åben hus i
november.
Elevrådet
Der er i dag blevet valgt en
undervisningsmiljørepræsentant. Dette er
blevet Magnus fra 8A
Fokus på næste møde vil være, hvordan
man kommer til at arbejde med miljøet i
kantinen i udskolingen.
Medarbejder:
Vi er kommet godt i gang.
Motionsdagen står for døren lige inden
efterårsferien.
5.

Nyt møde med kontaktforældrene i forbindelse
med antimobbestrategien, hvem deltager fra
skb?

Hvem deltager?

5 min

Mødet er den 28. oktober klokken 17.00 18.30
Trine holder oplæg og sætter drøftelserne i
gang.
Fra bestyrelsen deltager Brita, Lise-Lotte,
Marianne og Hans Henrik
Der sendes påmindelse og dagsorden ud
fra kontoret.

6.

AULA

Forældredelen

10 min

Orientering fra Trine
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Der sendes fælles forældreorientering ud til
alle forældre i løbet af denne uge.
7.

Opsamling på forældremøder

10 min

Der har været repræsentanter fra
bestyrelsen på alle årgange i år.
Hvordan skal vil gør dette næste år?
Fælles drøftelse
Det skal meldes klart ud fra ledelsen til
personalet hvad rammen for bestyrelsens
besøg er. Hvor lang tid der skal afsættes til
bestyrelsen på forældremøderne mv?
Fælles oplæg - det skal ikke være for langt.
Hvad er relevant at få sagt? Skal det være
forskellige fra år til år?
Stand på skolefesten
Skal det drøftes med kontaktforældrene?
Ønske om tid til at være lidt i dialog med
forældrene til mødet.

Planlægning af næste års forældremøder
sættes på inden sommerferien

8.

Legeplads

Kort orientering om, hvor vi
er lige nu

9.

Bestyrelsens spørgsmål vedr.
forældrehenvendelse

Følgende spørgsmål bedes
besvares af ledelsen inden/til
mødet:
1. Overholdes princippet for
vikardækning?
2. Hvilke vikarer dækkes der
ind med?

5 min

Der er ikke noget nyt siden sidste møde.
Princippet for vikardækning overholdes.
Princippet kan findes på skolens
hjemmeside.
I udgangspunktet benyttes de samme 6-7
vikar. Ved mange fraværende bruger vi
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3. Blev minimumstimeantallet
for denne klasse overholdt
sidste år i de forskellige fag,
og hvordan ser det ud i år
indtil nu?
4. Hvordan ligger klassens
nationaltest i forhold til de
andre klasser på samme
årgang?
5. Det lyder som om, at der
har været kontakt til ledelsen
om denne problemstilling,
hvilke tiltag er foretaget
derefter?
10.

Opsamling FTU´en

Bilag medsendt

nogle af de vikar, som vi kender mindre
god.
Alt det fravær vi kan forudse planlægges
vikardækket hver fredag og 14 dage frem.
Hver morgen vikardækkes det ”akut”
opståede.
Minimumstimetallet er overholdt ud fra
planlægnings tallene.
De nationale testresultater for årgangen er
gennemgået.

EA orienterer.

10 min

Bestyrelsen
stiller
spørgsmål.

Der er kommet svar fra forvaltningen vedr.
trafikken.
Der er fortsat fokus på busplanerne og
ønsket om, at få det til at hænge sammen
med skolens ringetider.
Der ses ligeledes på skiltning med
parkering på Nålemagervej.
Handleplanen for FTU’en er gennemgået af
Elsebeth

11.

Undervisningsmiljørepræsentant
På rigtig mange skoler er der ikke valgt en
undervisningsmiljørepræsentant blandt
eleverne ude på skolerne - se også indlæg
her:
http://skole-foraeldre.dk/nyheder/kun-en-

I undervisningsmiljøloven
står der, at skolen skal
have udarbejdet en
undervisningsmiljøvurderi
ng og at eleverne kan
vælge en

ud-af-ti-folkeskoler-vælgerundervisningsmiljørepræsentant-blandt-

undervisningsmiljørepræs
entant. Jeg kunne godt

eleverne

tænke mig en orientering
og status fra skolens

10 min

Udsættes til næste møde.
Dog er der blevet valgt en repræsentant jf.
punkt 4
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ledelse på hvor
Vestervangsskolen er
henne i den proces.
12.

Ansøgning fra 8. årgang vedr. lejrskolen

Bilag medsendt

10 min

Flot ansøgning
Bestyrelsen vil gerne fastholde lejrskole i
udskolingen, men det er ikke muligt at
udvide det afsatte budgetbeløb.
Kan man arbejde med at få en
venskabsklasse for at minimere udgifterne
for overnatning?
Bestyrelsen godkender ansøgningen

13.

Budgetmødet d. 8. oktober

Hvem deltager?

10 min

Trine deltager
Hans Henrik og Brita deltager fra
bestyrelsen .

14.

Kort orientering om kantinen

CM orienterer.

5 min

Elevrådet er i gang med at se på, hvordan
kantineområdet kan blive mere attraktivt.
Hvordan kan lokalet bruges mere aktivt?

Ønske fra elevrådet om, at kunne betalte
med kort.

15.

Elevrådseleverne har fri

16.

Forældrehenvendelser

17.

Evt.

Møder:

Behandlet
10 min.

Intet til eventuelt.
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30-10-2019
21-11-2019
11-12-2019
29-01-2020
25-02-2020
25-03-2020
27-04-2020
26-05-2020
18-06-2020.
Punkter til næste møde:
Valg til skolebestyrelsen. Procesplan
UVM for eleverne
Trivselsundersøgelsen
Besøg af det lille elevråd
Præsterne vil gerne komme forbi og fortælle om deres nye tanker om minikonfirmant.
Retningslinjer for skolefesten
Økonomioversigt
Plads til forskellighed.
Med venlig hilsen
Britta & Elsebeth

