Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dato: 25.02.2020 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder:

Fraværende: Helle, Jack, Marianne

Referent: Trine Vasegaard

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

Mads er valgt som mødeleder

3.

Årsregnskab 2019

10 min

Gennemgang af årsregnskab ved Elsebeth.

Bilag medsendt

Årsopgørelsen vedlægges referatet som
bilag.
Årsopgørelsen er godkendt af bestyrelsen.
4.

Nyt fra:

20 min

Formand/Næstformand
Ledelsen

Førskole

Elevråd

Besøg af SKU-udvalget

Medarbejdere
Andre:

Bestyrelse
Søren, Britta, Lise-Lotte og Hans Henrik
deltager til valgmøde i morgen - onsdag.
Der er pt. tre på valglisten
Gennemgang af div. mødeindkaldelser,
hvor bestyrelsen er inviteret til at deltage
ved Brita.
Lise-Lotte har deltaget i møde vedr.
dannelse af lokalafdeling under Skole- og
forældre i Randers. Dette vil blive drøftet på
næste skolerådsmøde.
Ledelse
Førskolen starter mandag den 2. marts. Vi
byder velkommen til ca. 70 nye elever.
Der blev afholdt fyr-aftensmøde i sidste
uge. Her var der en rigtig god stemning og
mange fremmødte.
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Vi har haft besøg af SKU-udvalget. De blev
vist rundt på skolen, og ville gerne se
skolens inde- og udearealer.
Elevrådet:
Der er planlagt bingo i den store pause på
fredag. Elevrådet vil gerne have kantinen
mere i spil i pauserne.
Medarbejder:
Der er blevet afholdt fastelavn i
indskolingen i fredags. Det var en sjov dag.
Kommende fagdag er planlagt

5.

Undervisningsmiljøundersøgelsen

Hvor er vi lige nu?

10 min

Carsten har afholdt møde med
elevrådsformanden for mellemtrinnet samt
undervisningsmiljørepræsentant for
eleverne.
AMR for lærerne har deltaget samt
tovholder for elevrådet.
Der er udvalgt punkter, som vi ønsker at
arbejde videre med.
Carsten har truffet aftale med Hans Jørgen
fra ejendomsservice ift. de fysiske rammer.
Herefter mødes gruppen igen.

6.

Evaluering af skolefesten




a) Indbydelsen
b) Aktiviteterne
c) Skolebestyrelsens bod

20 min

Indbydelsen kunne misforstås ift. mødepligt
og deltagelse for hele skolen.
Skolebestyrelsens bod manglede på
aktivitetsoversigten  De vil gerne være
med næste år. Det var dejligt med en
oversigt.
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d) Afvikling af musicalen (tænker udstyr,
planlægning af hvem der skulle se den
hvornår mv)

Skolebestyrelsens bod var godt besøgt. Evt.
åbningstid før og efter musical.
Kan vi omformulere invitationen ift. hvem
der kan komme ind og se forestillingen?
Dejligt at emnet er relevant for arbejdet med
det faglige op til ugen og under ugen.
I det hele taget en rigtig god aften med
mange besøg, og god stemning.
Regnskabsopgørelsen er endnu ikke
færdig. Sættes på som punkt til næste
møde.

7.

Princippet på for undervisningens
organisering.

Bilag medsendt

10 min

Elsebeth sender udkast til Helle og Jack ift.
input til princippet.
Der kommer et revideret udkast til næste
møde.

8.

Fordeling af éngangsbeløbet på 12,1 mio. kr. til
skolens fysiske undervisningsmiljø

Indledende drøftelse/EA

Fælles drøftelse
Det er et fælles ønske om en inddragende
proces, hvor flest mulig bidrager.
Bestyrelsen ønsker et oplæg fra det
pædagogiske personale og elevrådet med
ønsker og tanker omkring brug af pengene.
Dette udkast skal bruges som
udgangspunkt for drøftelse og beslutning.
Sættes på som punkt til et senere
bestyrelsesmøde.

9.

Trafik-politik

Bilag medsendt

Vedtages

15 min

Fælles drøftelse og enkelte nye ændringer.

Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Bilag vedr. parker er udarbejdet og kobles
på.
Trafikpolitikken tages med på næste møde
til endelig godkendelse.

10.

11.

Ordblindestrategien – hvis der er nyt i forhold til
denne

Møde med kontaktforældrene.

15 min

Ordblindestrategien sende i høring snarest.
Der skal udarbejdes høringssvar på denne.
Det forventes behandlet som punkt på
kommende bestyrelsesmøde.

Ny dato

5 min

Det planlagte møde blev aflyst på grund af
manglende tilmelding.
Fokus for mødet vil være bestyrelsens
arbejde med principper. Hvad er et princip?
mv.
Der planlægges et nyt møde den 29. april
kl. 17.00.
Elsebeth undersøger om der kan laves en
gruppe for skolens kontaktforældre i Aula.

12.

Skolebestyrelsesvalg

Orientering

5 min

I morgen aften er der valgmøde kl. 19.00
Her orienteres der om arbejde i
skolebestyrelsen. Der vil være mulighed for
spørgsmål og dialog med nuværende
medlemmer fra bestyrelsen.

13.

APV og PK.

14.

Elevrådseleverne har fri

15.

Forældrehenvendelser

Orientering fra ledelsen om
hvor vi er i dette arbejde

Orientering

10 min

Vi er endnu ikke færdig med at kigge ind i
data. Vi vender tilbage til dette på et senere
tidspunkt, når handleplanerne er
udarbejdet.

Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

16.

Evt.

10 min.

Ønske om at arbejde med brug af toiletterne
på Vestervangsskolen.
Hvordan kan/skal vi arbejde med kulturen
omkring brugen af toiletterne på skolen.
Der er lys, der er tændt på skolen i ferier og
weekender. Elsebeth taler med
ejendomsservice.

Møder og punkter fremadrettet:
25-03-2020: Værdigrundlag, Handleplaner for professionel kapital, Princip for inklusion, Princippet for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen. Handleplan for skolens underskud.

27-04-2020
26-05-2020
18-06-2020.

Med venlig hilsen Britta & Elsebeth

