Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Referat: Dato: 29.01.2020 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder: Britta

Fraværende: Trine, Mads, Jack, Lise-Lotte, Hans-Henrik, Helle

Referent: Carsten Mikkelsen

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

Dagsorden er godkendt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Britta er valgt.

3.

Årsregnskab 2019

15 min

Mette gennemgår budgettet for 2020 ift.
Skolens forskellige konti. Budgettet er
godkendt. Årsregnskabet er endnu ikke
færdigt. Vi forventer at gennemgå det i
kommende møde.

Budget 2020

Mette (sekretær) kommer og
gennemgår det for os.

Vi har i indeværende skoleår søgt og fået
legater til forskellige fag.
Vi forventer at få tilført midler, der er
øremærket elevernes undervisningsmiljø i
foråret 2020.

4.

Nyt fra:
Formand/Næstformand
Ledelsen
Elevråd
Medarbejdere
Andre:

20 min

Formanden: Britta er blevet kontaktet af
byrådsmedlemmer ift. hvilke ændringer vi
kan ønske som skolebestyrelse på skolerne
i kommunen. Der er oprettet en
Facebookgruppe til formålet.
Tilbud om skolebestyrelsesseminar om data
i skolebestyrelsesarbejdet d.28/3 i Aarhus.
D.19/2 afholdes der på Kulturhuset
opstartsmøde ift. at organisere sig på tværs
i kommunen som skolebestyrelser.
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Der er skolernes trivselsdag d.6/3. På
Vestervang har vi fagdag d.2/3, hvor der på
flere årgange arbejdes med trivsel.
Ledelsen: Vi arbejder med så småt med
næste skoleårs planlægning. Der kommer
bl.a. timetalsændringer fra næste skoleår.
Der er ændringer på flere årgange.
Ledelsen: Der har været omlagt uge for
udskolingen i uge 3 med prøver, projektuge
og fagdage.
PU har arbejdet videre med sprogindsatsen,
og der skal arbejdes med klassemøder på
alle årgange en gang om måneden fra 1/3.
Elevrådet: Der er blevet arbejdet med
verdensmålene, hvor elevrådet tager
arbejdet videre i de kommende møder.
Skolepatruljen oplever, at nogle vagter
glemmes. Dette ønsker de selv at stramme
op på.
Fredag d.31/1 markeres skolepatruljens
arbejde med hygge om morgenen.
Medarbejdere: Indskolingen har arbejdet
med ”Tour de Klasse” for at få inspiration fra
hinanden. Det er spændende at se
hinandens undervisning.
Der afholdes skolernes skakdag fredag
d.31/1 for hele skolen i løbet af dagen.
Førskolen, 1/3, har i dag d.29/1, været på
deres første besøg på skolen. Der kommer
flere arrangementer inden børnenes start
pr.1/3. Der bliver klasserokade for to klasser
frem til d.1/3. Rokaden sker i uge 8.
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5.

Trivselsundersøgelsen

Hvor er vi lige nu?

10 min

Der er genereret en fin rapport, der
overordnet viser at eleverne er glade for
skolens fysiske miljø.
Der har været afholdt møde d.28/1 med
elevrepræsentanter med formanden for det
lille elevråd og elevernes
undervisningsmiljørepræsentant, hvor det er
besluttet hvilke indsatsområder, der skal
arbejdes videre med. Der er møde igen
efter vinterferien.
Punktet omkring trivselsundersøgelsen
kommer på næste skolebestyrelsesmøde.

6.

7.

Kvalitetsrapport

Trafik-politik

Vi får den først tilsendt d. 27.
januar, men jeg vil gøre alt
for at den er klar til mødet d.
29. januar. Tidsfristen er til d.
7. februar.
Bilag medsendt.

Drøftelse

15 min

Høringssvaret er gennemgået og tilrettet.

15 min

Skolens trafik politik har stor fokus på
forældrenes rolle. Vi vil gerne udbrede
skolens politik til alle forældre, så skolens
elever opfører sig mest hensigtsmæssigt i
trafikken.
Politikken er gennemgået og behandlet, og
sendes nu i MED.

8.

Antimobbestrategi

Vedtages

15 min

Antimobbestrategien er nu behandlet i MED
og PU.
På pædagogisk møde d.30/1 skal det
drøftes hvordan den kan komme ud og leve
blandt skolens personale.
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Der laves enkelte tilføjelser, under den
forebyggende indsats for forældre, som
Trine ser på.
Antimobbestrategien er vedtaget.
9.

Møde med kontaktforældrene d. 19-02-2020

Info om dagsorden

5 min

Tidspunktet ændres til mandag d.17/2
kl.17.00. Der skal laves en tilmelding. Dette
sørger kontoret for.
Britta sender tekst til Therese, der sender
ud til kontaktforældrene.

10.

Skolebestyrelsesvalg og bod til skolefest

15 min

Britta og Elsebeth har sendt information ud
om det kommende valg. Vi håber at finde
nye repræsentanter blandt
kontaktforældrene.
Skolebestyrelsen vil have en bod i forhallen
til skolefesten i forbindelse med de to
forestillinger.
Kontoret sørger for 5 præmier til
skolebestyrelsens bod, hvor der skal være
konkurrence.

11.

Nye regler for ulovligt fravær

12.

Elevrådseleverne har fri

13.

Forældrehenvendelser

14.

Evt.

Møder og punkter fremadrettet.
25-02-2020: Værdigrundlag
25-03-2020

EA gennemgår reglerne

Orientering

10 min

Der er kommet nye retningslinjer fra
ministeriet. Elsebeth gennemgår disse.

Behandlet
10 min.

Forespørgsel omkring folder til før-skole
børnene.
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27-04-2020
26-05-2020
18-06-2020.
Med venlig hilsen Britta & Elsebeth

