Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Referat: Dato: 30-10-2019 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder:

Fraværende: Søren, Mads

Referent: Trine

Gæster: En af præsterne fra Enghøj Kirke
Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

Godkendt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Britta

3.

Nyt tiltag fra præsterne vedr. mini-konfirmation

30 min

Besøg af Jacob og Cecilia fra Enghøj Kirke.

Drøfte og vurdere

Fremlæggelse af ønske om nye tiltag ift. et
udvidet samarbejde mellem kirke og skole.
Dette vil skabe mulighed for et samarbejde
omkring den åbne skole.
Der er opbakning fra bestyrelsen til, at
arbejde videre med samarbejdet.
4.

5.

Økonomioversigt.

Nyt fra:
Formand/Næstformand
Ledelsen
Elevråd

Mette(sekretær) deltager og
orienterer

10 min

Husk: det er kun
orienteringspunkter:

20 min

UVM for eleverne.
Kort om kantinen

Medarbejdere

Budget/høringssvar/skoleråd
smødet.

Andre:

Fagdag og sprog

Gennemgang af budget ved Mette.
Skolen afdrager fortsat på skolens
underskud.
Britta har været til skolerådsmøde - her blev
der udarbejdet høringssvar til budget.
Elsebeth har ligeledes været til møde på
forvaltningen vedr. budgettet.
Der skal udarbejdes
undervisningsmiljøvurdering for eleverne.
Forvaltningen har søgt om, at denne må
kobles sammen med den nationale
trivselsmåling til foråret.
Kantinen:
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Der sendes et nyhedsbrev ud fra kantinen i
nærmeste fremtid.
Kantineudsalget er tilbage i udskolingen
Stor tilslutning til forældrecafé med
ordblinde børn på mellemtrinnet. Et nyt
initiativ fra skolens læsevejledere og ITvejleder.
Vi er i gang med læringskonferencer på
udvalgte årgange.
Der er spil dansk dag - sangens dag til
morgensang i morgen for 0. - 6. klassen i
Hallen.
Juleklippedag nærmer sig - 29.11.
Der afholdes skole/hjemsamtaler på alle
årgange i den kommende tid.
Vestervangsskolens venner har doneret
penge til mellemtrinnet til bolde mv.
6.

Rammer og retningslinjer for skolefesten

Elsebeth orienterer om
rammerne fra sidste år.

10 min

Skal vi ændre noget?

Der ses på den økonomiske ramme for
skolefesten.
Det skal være gratis for eleverne at deltage,
når der er mødepligt.
Husk lokaleoversigt sammen med
beskrivelser af aktiviteter i klasserne.
Skal skolebestyrelsen have en bod?

7.

Valg til skb. procesplan

Elsebeth orienterer om tidsog procesplanen

15 min

Elsebeth har udarbejdet plan som er
vedtaget af bestyrelsen. Planen er vedtaget.
Der er 3 på valg. Der skal ligeledes vælges
3 suppleanter.
Britta og Elsebeth sidder i valgbestyrelsen
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8.

Legeplads

Kort orientering om, hvor vi
er lige nu

5 min

Der er endnu ikke noget nyt omkring
legepladsen.
Elsebeth er i dialog med Hans Jørgen
omkring processen.

9.

Evaluering af mødet med kontaktforældrene
vedr. antimobbestrategien.

Trine og Britta har ordet

Der blev afhold møde i mandags.
En god aften. God drøftelser i grupperne.
Der kunne godt være brugt mere tid.
Bestyrelsen vil gerne invitere
kontaktforældrene ind til endnu et møde i
foråret.

10.

11.

Kommunikation og anvendelse af AULA
Forældre og elever

Bilag medsendt

Undervisningsmiljørepræsentant
På rigtig mange skoler er der ikke valgt en
undervisningsmiljørepræsentant blandt
eleverne ude på skolerne - se også indlæg

I undervisningsmiljøloven
står der, at skolen skal
have udarbejdet en
undervisningsmiljøvurderi

her:
http://skole-foraeldre.dk/nyheder/kun-enud-af-ti-folkeskoler-vælgerundervisningsmiljørepræsentant-blandt-

ng og at eleverne kan
vælge en
undervisningsmiljørepræs
entant. Jeg kunne godt

eleverne

tænke mig en orientering
og status fra skolens
ledelse på hvor
Vestervangsskolen er
henne i den proces.

12.

Elevrådseleverne har fri

Drøftelse og
kommentarer til
indholdet

15 min

Fælles drøftelse
Input tages med tilbage

10 min

Der valgt en
undervisningsmiljørepræsentant for
eleverne. Vedkommende kommer med i
arbejdsgruppen, når rapporten kommer til
skolen, og skal være med til at udarbejde
handleplan på baggrund af resultaterne.
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13.

Forældrehenvendelser

14.

Evt.

Behandlet
10 min.

Skal skolen have en miljøpolitik? Kunne det
være interessant at arbejde med dette.
Dialog med VUC, omkring rygning tæt på
skolens område.
Der skal arbejdes med princip om inklusion
og inklusionsstrategi.

Møder:
21-11-2019
10-12-2019
29-01-2020
25-02-2020
25-03-2020
27-04-2020
26-05-2020
18-06-2020.
Punkter til næste møde:
Trivselsundersøgelsen
Besøg af det lille elevråd
Plads til forskellighed.
Med venlig hilsen
Britta & Elsebeth

