Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dato: 27.01. 2021 Kl.: 17.00-19.30. Virtuelt møde

Mødeleder: Trine

Fraværende: Lea

Referent: Carsten

Bemærkning: Klaus Rasmussen deltager på mødet
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

Trine er mødeleder.

3.

Velkommen til Klaus.

5 min

Bestyrelsen og Klaus præsenterer sig for
hinanden.

15 min

Britta indleder. Punktet er afledt af sidste
møde, hvor der var afbud og derfor måtte
punkter udskydes til næste møde. Dette
giver Britta et efterslæb ift. punkter næste
dagsorden.

Kort præsentation fra Klaus
Præsentationsrunde
bestyrelsen

4.

Hvordan samarbejder vi som bestyrelse?
Afklaring af forventninger til hinanden.

fra

Britta kommer med et kort
oplæg

Britta ønsker derfor, at man giver input til
punkter ved afbud, der meldes i god tid, så
suppleanter kan indkaldes rettidig.
5.

Ferieplanen 2021-22

Drøfte.
Medsendt som bilag

5 min

Ferieplanen drøftes. Bestyrelsens håb er, at
ferieplanen er enslydende for alle
folkeskoler i Randers Kommune.
Bestyrelsen kan godkende den forlagte
plan, og sender svar om, at den behandlet
og godkendt.

6.

Skolebestyrelsesmøde under Corona

Vi skal drøfte:
Fysisk eller virtuelle møder?
Visir ikke visir?

Punktet skal ses som en forventningsafstemning ift. hvordan det giver mening at
afholde møder, mens der er restriktioner –
også når der igen åbnes op, og der kan
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Sort skærm eller billede?

være tvivl om, hvorvidt det giver mening at
holde mødet online eller fysisk.

Andre udfordringer

Bestyrelsen er enige om, at fysiske møder
giver de bedste betingelser for
mødeaktivitet.
Forventninger ift. virtuelle møder er:
-

Medlemmer har tændt skærm når
der tales.

-

At mødet behandles fortroligt,
selvom mødet flyttes ”hjem”.

-

Håndsoprækning bruges.

-

Det er ok, at slukke skærmen, hvis
der sker noget i hjemmet, der
kræver opmærksomhed.

Fysiske møder i Coronatid:

7. .

Nyt fra:

20 min

Formand/Næstformand

Ref. Fra Skolerådsmøde

Ledelsen:

Ansættelsessamtaler, hvem
kan deltage fra bestyrelsen?

Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Cykelparkering
Nyt om Ungemiljø?

-

Vi bør følge restriktioner ift.
afstandskrav og forsamlingsloft.

-

Der bør være muligt at deltage
virtuelt på et fysisk møde.

-

Mundbind og visir kan benyttes,
hvis det ønskes.

Formand: Referat fra skolerådsmøde er
udsendt. Der er roser til lærerne, og det er
tydeligt, at der er erfaringer fra foråret ift.
fjernun
Ledelsen: Der er fokus på trivsel og
bevægelse i undervisningen. I den
kommende tid åbnes der op for fysisk
undervisning for særligt udsatte elever i de
ældste klasser.
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Vi har mange onlinemøder med personalet.
Der afholdes netværksmøder, hvor det er
muligt og giver mening.
Torsdag d.28/1 er der ansættelsessamtaler
på 2 stillinger.
Skoleårets planlægning begynder så små,
og A20 er vedtaget for lærerne, hvilket
spiller ind her.
Budgetåret lukker i den kommende tid.
Der afgives ikke karakterer i uge 6. Disse er
pt. udskudt.
I indskolingen knokles der med opstart af
førskole pr.1.marts. Hertil laves der videoer
som bruges i stedet for det normale
forældremøde. Og der vil være virtuelt
åbent hus for spørgsmål i den forbindelse.
For de kommende 7.klasser laves der
ligeledes videoer, som lægges ud på AULA,
og der afholdes også åbent hus for
spørgsmål her.
Ejendomsservice ser lige nu på muligheder
for cykelparkering ved de to kantiner.
Der har været møde med ungdomsskolen
ift. at indlede processen omkring
etableringen af ungdomsskole på
Vestervangsskolen. På mødet deltog
Nicolai fra bestyrelsen, Michael der er lærer
i udskolingen samt Steffen og Henrik fra
ungdomsskolen,
Elevrådet: Der har været afholdt virtuelt
elevrådsmøde. Et af punkter her var bl.a.
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om hvordan det virtuelle undervisning
kunne være så god som muligt.
Medarbejdere: Der knokles med den
virtuelle undervisning. Det er et stort
arbejde på alle årgange, men der bides
godt ind i opgaven.
Arbejds- og privatliv har andre grænser i
denne tid.
Energien fra eleverne mangler for mange i
denne anderledes tid.
Lise-Lotte: Spørgsmål om der kan etableres
spørgetime for forældre ift. opgaver og
lektier.
8.

Inklusion på VES

Trine holder et kort oplæg.

30 min

Udsættes til februar mødet, da vi synes, det
kræver, vi er fysisk til stede. Trine har
udarbejdet et oplæg til punktet.

10 min

Der arbejdes lige nu på PLC ifm. etablering
af makerspace.

Derefter drøftelse i
bestyrelsen
9.

Opfølgning på procesplanen vedr. elevernes
fysiske miljø

Hvor er vi lige nu?

Personalet fra PLC vil søge fondsmidler ifm.
at styrke økonomien her.
Grønnegården omlægges i uge 7.
Solafskærmning planlægges i foråret.
10.

Toiletter

Antal
Elevrådenes arbejde med
dette og skolebestyrelsens
arbejde med dette.

10 min

På Vestervangsskolen har vi ikke det antal
toiletter, som der anbefales pr. elev fra
DCUM.
Der er arbejdet med god toiletetikette i
udskolingens elevråd. Efter corona vil man
gerne beholde faste toiletter. Punktet
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behandles i det lille elevråd, når eleverne
igen er tilbage på skolen.
Punktet tages med på mødet i maj, hvor der
skal udarbejdes et skriv vedr. brugen af
toiletterne.
11.

Indeklimamålinger ved Lise-Lotte.

Lise-Lotte har foretaget
målinger

10 min

Lise-Lotte har haft måleapparater i 3 lokaler
rundt på skolen. Der er målt på lyd, lys, luft
og temperatur.
Resultaterne er overordnet set pæne.

12.

Møde kontaktforældre.

Datoen er d. 2/3 kl. 1921.

5 min

Britta søger input til om, hvorvidt mødet skal
udskydes eller afholdes virtuelt.
Dato og tidspunkt fastholdes og mødet
afholdes derfor virtuelt.

Skal vi holde et virtuelt
møde?

Britta og Line er tovholdere på mødet.
Der følges op på, om hvorvidt
forældrerådene i AULA er opdaterede.
13.

Badeforholdene på VES

Der er kommet svar.
Hvad gør vi nu?

10 min

Britta vil på bestyrelsens vegne vil sende en
tak for svaret og følge op på renoveringen
løbende.

Bilag medsendt

14.

Projekter på skolen

Mange af dem står stille,
men måske bare en kort
gennemgang af de
projekter, der kører og
de, der er afsluttet

Lige nu er der gang i smårenovering ift. den
medsendte plan.

10 min

Flere indsatsområder står stille grundet den
nuværende situation.
Flere af skolens indsatsområder er skrevet
ind i aftalemålene.
Trine vil gerne orientere herom på
næstkommende møde.
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15.

Princip for skolemad

Det er ændret en del med
inputtene fra sidste møde.

15 min

Der er ros til det nye udkast, og det skal nu
behandles i MED.

Bilag medsendt
16.

Ordførerskaber
Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt der med fordel
kan etableres ordførerskaber på de forskellige
områder, som skolebestyrelsen arbejder med.

Ungemiljø

Trine har rettet til i princippet.

10 min

Ungemiljø - Nicolai

Vestervangsskolens venner

Trafik - Britta

Trafik

Kontaktforældre - Line

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø – Lise-Lotte

Kontaktforældrene

Vestervangsskolens venner – Lise-Lotte

Andre?

Inklusion - Søren
Vestervangsskolen som 1. valg – Britta og
Søren

17.

Årshjul for bestyrelsen

Bilag medsendt

10 min

Årshjulet er flot og brugbart ift. at danne
overblik over bestyrelsens arbejde.
Tilføjelse i december: skolebestyrelsens
bod til skolefesten.

18.

Vestervangsskolen som 1. valg

Hvordan sikrer vi
distriktets børn bliver og
fortsætter deres
skolegang på
Vestervangsskolen? Der
drøftes især skolestart og
overgangen til
udskolingen.

Det er et af budgetmålene, og derfor skal vi
have en lokal handleplan herfor.
Der er arbejdet med Vestervangsskolen
som 1.prioritet i indskolingen.
Det drøftes, hvordan skolen og bestyrelsen
bedst starter sådan en proces op, herunder
udarbejdelse af en procesplan som en
indledning for arbejdet herom.
Punktet og udkast til procesplan tages med
på mødet i marts.

19.

Mødet d. 17. juni

Kan det flyttes eller først
starte kl. 19.00?

Mødet flyttes til kl.19.00.
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20.
21.

Forældrehenvendelser

22.

Ledelsens punkt.

Ingen henvendelser.

Evt.
Elevrepræsentanterne skal
ikke deltage.

Mvh Britta og Elsebeth
Punkter til næste møde:
Afslutning på regnskabet og budget 2021
På mødet i februar skal rammerne for trivselsundersøgelsen på Vestervangsskolen

5 min.

Ingen punkter.

10 min

Behandlet.

