Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dato: 28-10.2020 Kl.: 17.00-19.30. Fysisk møde.

Mødeleder: Trine

Fraværende:

Referent: Carsten

Bemærkning: Hvis vi ikke når alle punkter tages de med videre på næste møde.
Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

Dagsordenen er godkendt.

2.

Valg af mødeleder

3 min

Trine er valgt som mødeleder.

3. .

Nyt fra:

20 min

Britta: Dialogmødet er aflyst.

Formand/Næstformand
Ledelsen: Skolefesten aflyses
Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Britta vil gerne høre om busserne er mere
rettidige i dette skoleår. Dette meldes der
tilbage på på næstkommende møde.
Ledelse: Nye skærpede retningslinjer vedr.
corona – dog ikke store ændringer på
skoleområdet. Dog er fællesmøder for
personalet den nærmeste tid online.
Vi har rådført os med corona-hotlinen om
nedenstående:
Vi har udsat åbning af legepladsen. Åbent
hus for kommende 7.klasser udskydes, så
vi kan få forældrene ind og se skolen.
Skolefesten aflyses i år. Temaugen
fastholdes dog i uge 6. Der vil være musical
for forældrene på 6.årgang. Det er i år
Ronja Røverdatter. Musicalen vil blive
optaget.
Alle Julegudstjenester aflyses.
Der er pt. 73 indskrevne elever i kommende
børnehaveklasse.
Julekoncerten på 4.årgang er aflyst.
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Elevrådet: Elevrådet har drøftet den
økonomiske ekstra bevilling.
Medarb.: Der er gang i skole-hjem samtaler
på de fleste årgange. Der sprittes af,
tilbydes mundbind og søges i alternative
løsninger på dagligdagens udfordringer.

4.

Skolen med Corona.

Hvordan er det gået?

10 min

Orientering fra ledelse og
medarbejdere.

I de nye retningslinjer er der mulighed for at
personalet bruger visir. Ingen har endnu
ønsket dette.
Ved hver sygemelding på skolen, ved
personale, spørges der ind til om det er
coronarelateret. Vi er heldigvis gået fri indtil
nu.
Det går godt med forældre på skolen i
indskolingen om fredagen, der må hente
deres børns ting.
Eleverne ønsker håndcreme ift. at man kan
få tørre hænder af håndspritten. Ellers er
eleverne godt tilfredse med skoledagen.

5.

Årshjul for skolebestyrelsen

Bilag medsendt

15 min

Elsebeth gennemgår årshjulet, der er fra
sammenlægningsåret. Det skal ses som en
rettesnor ift. at komme omkring relevante
emner hvert år.
Skole og forældre har materiale, der kan
bruges ift. bestyrelsesarbejde med
årshjulet. Her er der bl.a. emner som at
arbejde med data. https://www.skoleforaeldre.dk/artikel/s%C3%A5dan-kanskolebestyrelsen-bruge-data-i-arbejdet
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Vi forventer at kunne arbejde med
tildelingsmodellen på decembermødet.
Der gives øvrige input til emner, der kan
være på årshjulet alle skoleår.

6.

Godkendelse af værdigrundlaget

Bilag medsendt med påførte
rettelser fra sidste møde

Godkende

20 min

Bestyrelsens input er nu skrevet ind af Trine
og Elsebeth.
Vi gennemgår værdigrundlaget. Lise-Lotte
har en tilføjelse under vision og mål. Dette
skrives til.
Værdigrundlaget er godkendt med
ovenstående rettelse.

7.

Budgetopfølgning

Gennemgang af skolens
økonomi 3. kvartal

10 min

Elsebeth gennemgår budgetopfølgningen.
Der har været nogle reguleringer siden maj
måned, bl.a. pga. corona og besparelser på
materialer ifm. praktiske fag.
Derudover har der også været visiteringer
på elever, der har en indvirkning på
budgettet.
Der er en forventning om, at skolen kan
være uden gæld ved udgangen af 2021.

8.

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

Vi skal træffe lidt flere
beslutninger om udmøntning
af midlerne.
Elsebeth og Trine arbejder
videre med tilbud omkring
solafskærmning.

45 min

Vi er begyndt at bruge af pengene. Det
vækker stor glæde på skolen, at vi nu kan
bruge penge.
Der er kommet bord/bænkesæt, fodboldmål
og der er bestilt symaskiner.
Bordtennisborde er under bestilling ligesom
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renovering af lydanlægget i hallen er
undervejs.
Hvis der er penge tilovers ifm. bestilling af
fodboldmål, er der yderligere et ønske fra
elevrådet om nye mål til fodboldbanerne.
Der er indhentet tilbud på renovering af
grønnegården.
To lokaler er renoveret til lærerforberedelse,
så vi kan opstarte renovering ifm.
makerspace ved PLC.
Elsebeth og Trine har undersøgt
solafskærmning, og har bl.a. været i dialog
med forvaltningen, da der vil være
vedligehold på dette løbende. Vi håber, at
have et tilbud klar til næste skb-møde, så
der kan træffes en endelig beslutning.

9.

Princip for underretning af hjemmene om
elevens udbytte af undervisningen.

Bilag medsendt

Princippet har været i MED. Princippet
roses derfra.
Princippet er godkendt.

10.

Evaluering af forældremøder/årgangsmøder

Drøfte

5 min

Evaluering af brugen af video fra
bestyrelsen.
Gitte fortæller, at personalet har været rigtig
glade for videoen. Det har været godt at se
alle bestyrelsesmedlemmerne.
Nikolaj ønsker fokus på den dialog som
fysisk fremmøde giver.
Kan der være fremmøde og video for at
have begge perspektiver? Det kan være
fordelagtigt at have videoen klar før
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sommerferien, da mange møder er kort
efter opstart.
11.

Toiletter og hygiejneregler.

Hvordan kan vi som
skole/bestyrelse arbejde med
dette?

20 min

Ved, tidligere, renovering af skolens toiletter
blev det besluttet at bestyrelsen skulle
arbejde med gode hygiejnevaner for elever.
Allerede nu arbejdes der med gode vaner i
indskolingen. Her er sundhedsplejerskens
besøg godt. Corona og faste toiletter gør
også brugen bedre.
Eleverne synes også at brugen af toiletterne
er bedre, når man har sit eget toilet.
Vi har ikke så mange toiletter som
sundhedsstyrelsen anbefaler. Vi har dog
nok til at opfylde reglerne.
Det drøftes om eleverne, efter corona, skal
have tildelte toiletter, da belastningen på
toiletterne fordeles ved særskilte toiletter for
årgange og klasser.
Det lille og store inddrages heri, og emnet
tages op igen i januar.

12.

Ungemiljø på VES udenfor skoletid.

Drøfte muligheder på VES.
Hvilken værdi ville dette give
for skolens elever?
Bilag medsendt.

15 min

Det drøftes hvad der skal til, for at give de
ældste elever en mulighed for at gå i
ungdomsklub.
Der har siden sammenlægning ikke været
mulighed, pladsmæssigt, til at opstarte
ungdomsklub på VES.
Elsebeth bakker, fra skolens side, op om at
der arbejdes hen i mod dette.
Der kan nedsættes en arbejdsgruppe, der
kan tage hul på dette arbejde.
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Nikolaj og Carsten vil gerne være en del af
dette. Derudover skal der spørges ind i
personalegruppen for andre medlemmer.
Der skal drøftes ønsker, behov, muligheder
og lignende hertil.
Målet er opstart august 2021.
13.

Princip for klassedannelser.

Gennemgang af princippet

10 min

Princippet er fra 2015. Derfor genbesøger vi
dette, også ifm. forældrehenvendelser om
hvorvidt klasserne skal deles.
Det er vigtigt at have fokus på, at der tilgår
mange elever fra HOB.
Trine fortæller om de principper, der ligger
bag ved klassedannelserne, og hvordan
processen forløber hen over foråret.
Elsebeth fortæller om princippets tilblivelse,
og hvorfor princippet er formuleret som det
er.
Der drøftes forslag til den gode overgang.
Hvis der er bekymringer i forældregrupper
vedr. sammenlægning, så opfordres der til
at ledelsen kontaktes.

14.

Cykelparkering på skolen

15.

Elevrådseleverne har fri

16.
17.

Forældrehenvendelser
Evt.

Drøfte udfordringer og
muligheder.

15 min

Udsættes.

Ingen henvendelser.
5 min.

Fremadrettet ønskes der en ombytning af
punkterne eventuelt og
forældrehenvendelser, så elevrådet får
dette punkt med.
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Personalet udtrykker glæde over hilsnerne
på personalets dag.

Mvh
Britta og Elsebeth

