Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dato: 17-08.2020 Kl.: 17.00-19.30. Fysisk møde.

Mødeleder:

Fraværende: Kristian, Christina

Referent: Carsten Mikkelsen

Emne og ansvarlig
1.

Godkendelse af dagsorden:

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid
2 min.

Konklusioner/bemærkninger
Punkt 7 er tilføjet efter ønske af Lise-Lotte
og derefter godkendt.
Punkt 13 er tilføjet.

2.

Præsentation af alle medlemmer i bestyrelsen

10 min

Medlemmerne præsenterer sig.

3.

Konstituering af den nye bestyrelse

10 min

Britta fortsætter som formand og Søren som
næstformand.

4.

Valg af mødeleder

3 min

Britta er mødeleder.

5. .

Nyt fra:

20 min

Formanden:

Formand/Næstformand

Årsberetningen har fået ros.

Ledelsen:

Der har været afholdt skolerådsmøde i uge
33, bl.a. med tildelingsmodellen og
budgetmål på dagsordenen.

Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Derudover er der talt om udvikling for
skolebestyrelserne.
Næste møde er d.2/9.
Der er planlagt dialogmøde d.18/8 med
SKU-udvalget.
Ledelse:
Generelt set har opstarten i dette skoleår
været god - corona på trods. Der har ikke
været udskiftninger i personalet.
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Stor ros til børn og forældre ift. at følge
retningslinjerne. Der er i nærmeste fremtid
mange netværksmøder, der skal indhentes
fra sidste skoleår. Der er stor struktur på
dette, og der arbejdes hurtigt ind i møderne.
Der arbejdes på at være i rammerne, med
tanke på corona, uden at det er det der
fylder hele skoledagen.
Indskolingen er rigtig gode til at komme ind
på skolen, og det opleves af personalet som
om at eleverne vokser i det.
Lærerne oplever at opstarten på
skoledagen, også efter ferien, er præget af
ro og tid til at tage i mod eleverne.
Elevrådet er endnu ikke valgt.
Medarbejdere:
Personalet er kommet godt fra start. Det
sværeste for børnene er bruge egen
udgang når skoledagen er slut.
Velkomsten i skolegården har været god.
Ressourceteamet arbejder hårdt på at
indhente fra sidste år.
6.

Opstart af det nye skoleår med corona.

Hvordan er det gået?
Orientering fra ledelse og
medarbejdere.

20 min

Skolens største opgave har været at få alle
elever og personaler tilbage på Vestervang,
og sørge for at følge retningslinjerne i det.
Der er blevet testet både elever og
personaler. Der har ikke været tilfælde af
corona på Vestervang.
Rengøringsinstruksen ligner i store træk
instuksen fra før ferien.
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Der er fokus på at kommunikere hurtigt og
korrekt, hvis der skulle være et tilfælde af
corona.
Der kommer et informationsbrev fra skolen
vedr. forskellige spørgsmål i uge 34.
Der arbejdes internt på skolen med et
dynamisk spørgsmål-svar dokument, så alle
personaler får samme information rettidig.
Skolen er opmærksomme på, at situationen
er ny og derfor er det ubetrådt grund.
Elsebeths videoer roses.
Der er spørgsmål fra bestyrelsen vedr.
hvordan hurtige beskeder bedst gives til de
voksne. Der kan opfordres til at lærerne,
hvis de ser beskeden om morgenen, blot
kan svare forældrene at beskeden er ”set”.
Der er forskel på behov for information ift.
skolens tre afdelinger.
Der opstår hele tiden nye dilemmaer, som
skolen skal forholde sig til, hvorfor der er
mange omstillinger for voksne og børn.
Hvordan kan lærere og pædagoger, i denne
tid, bedst præsentere sig for forældrene?

7.

Opsætning af gardiner

Gang 1, hvor 7.årgang er, er blevet
renoveret. I den renovering er gardinerne
blevet erstattet af solfilm.
Solfilmen er ikke tilstrækkelig afskærmning
for sollys og varme.
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Lise-Lotte spørger til lokalerne og hvornår,
der kan forventes gardiner.
I øjeblikket arbejdes der på at opsætte de
gamle gardiner, og herefter finde den rigtige
løsning. Det forventes at gardinerne
opsættes i uge 34.
Skolen er i dialog med bygherren omkring
dette.
Der er udfordringer flere steder på skolen
med gardiner og varme. Dette er der
opmærksomhed på - både fra bestyrelse og
skole.
8.

Procesplan for ønsker til den økonomiske
ekstrabevilling – opfølgning fra skb.

Trine medbringer de samlede
ønsker som bilag til næste
møde.
Måske kan vi gå en lille
runde, hvor vi ser
områderne, hvortil der er
ønsket midler.

45 min

Der gives en indflyvning til punktet for de
nye medlemmer af bestyrelsen. Midlerne
skal bruges til at forbedre elevernes fysiske
undervisningsmiljø.
Trine gennemgår ønskelisten og sætter
flere ord på de indkomne ønsker.
De forskellige forslag drøftes ift. værdi for
alle skolens elever.
Punktet tages med på næste møde,
ligesom begge elevråd inddrages ift. deres
ønsker.
Forud for næste møde vil der være
mulighed for, inden mødet, at
skolebestyrelsens medlemmer kan komme
på tur rundt på skolen for at se de
forskellige områder.
Ledelsen udarbejder oversigtskort ift., hvor
der evt. vil være nyetableringer.
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9.

Datoer for møde med forældrerådene

Et i efteråret og et i foråret.

10 min

Britta fortæller om bestyrelsens samarbejde
med forældrerådene. Der skal findes en
dato i efterår og forår, hvor forældrerådene
vil kunne samles.
Efterår: Onsdag 21. oktober 19.00 - 21.00
Forår: Tirsdag d.2. marts 19.00 - 21.00

10.

Kantinen

Aftale og opstart 1.
september.

10 min

Orientering ved EA

Elsebeth orienterer om ny samarbejde med
Madværkstedet, der også driver kantinen i
HF/VUC.
Der har været møder mellem skolen og
Madværkstedet ift. opstart d.1. september.
Madværkstedet vil gerne komme på
bestyrelsesmødet i september for at
præsentere sig.
Madværkstedet er bekendt med skolens
kostpolitik, og dette er indskrevet i
kontakten.

11.

Indvielse af legepladsen.

Orientering fra ledelsen

10 min

Etableringen af legepladsen er afsluttet. Der
har været gennemgang med bygherren i
uge 33.
Indvielsen kan ikke ske efter vores ønsker
pga. corona.
Der arbejdes på at finde en alternativ
indvielse af legepladsen.

12.

Princip for underretning af hjemmene om
elevens udbytte af undervisningen.

Har endnu ikke været i
skolens MED. Derfor kan det
først komme på næste skb.
møde

Behandles på næste møde
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13.

Forældremøder

Skolebestyrelsen laver video til
forældremøder. Der er således ikke
fremmøde pga situationen vedr. corona.
Forældrefremmøde til forældremøderne er
drøftet.

14.

Elevrådseleverne har fri

15.
16.

Forældrehenvendelser
Evt.

Intet
5 min.

Behandlet

Møder og punkter fremadrettet:
18-06-2020: Toiletter og hygiejneregler
Ultra Bit (Besøg af Rie - havde vi sat på her i foråret).
Generel hygiejne. Hvordan skal reglerne være fremover. Er der nogle ting vi skal holde fast ved, af de tiltag, der har været her under corona? Vask af
hænder? Hyppigere rengøring af toiletter? mv. Kan vi evt. lave et regelsæt? Hvordan man benytter toilettet, behandler ting, efterlader klassen mv.
Princip for lektier. Skal børnene have lektier for? Hvad er formålet? Er der forskel i de forskellige afdelinger?
Cykelparkering ved kantinen. Skal vi lave en parkeringsplads, hvor cyklerne kan holde ordentligt og lovligt? Hvem er ansvarlig for at arbejde videre
hermed?
Godkendelse af værdigrundlaget

