Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dato: 25.02. 2021 Kl.: 17.00-19.30. Virtuelt møde

Mødeleder: Trine

Fraværende: David

Referent: Carsten

Bemærkning:

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

Punkt 8 udgår, da der er sammenfald med
punkt 6.

2.

Valg af mødeleder

3 min

Trine er mødeleder.

3. .

Nyt fra:

20 min

Formand og næstformand: Intet nyt

Formand/Næstformand

Nye læreransættelser

Ledelsen:

Skoleårets planlægning,
herunder kortere skoledag.

Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Musicalen i 2021?

Ledelse: Fokus på overlevering i ledelsen
ifm. Elsebeths pensionering.
Der arbejdes kontinuerligt med COVID-19
på flere niveauer. Det er hårdt for både
elever og medarbejdere fortsat at være
hjemme. Der holdes ugentlige møder i TRIO
gruppen for alle personalegrupper.
Der starter 86 børn i førskolen mandag
d.1/3.
Der er ansat følgende lærere:
Anne på 3.årg, Anne Grethe på 6.årg i faste
stillinger. Derudover er Linda ansat i et
barselsvikariat på 5.årgang.
Ligeledes er der ansat en vikar på 6.årgang
for Lise, der går på pension.
Der tilbydes kviktest af personale 2 gange
om ugen. Det foregår onsdag og fredag i
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den nye kantine. Mange benytter sig af
tilbuddet.
Der bliver ikke lavet musical i dette skoleår
grundet div. restriktioner.
Lejrskole på 6.årgang er ligeledes ikke
realistisk at gennemføre.
Skoleårets planlægning er så småt skudt i
gang, og timefordelingsplan er med på
næste bestyrelsesmøde.
Der er endnu ikke overblik over ressourcer
ifm. nye tildelingsmodel. Der forventes først
en udmelding herpå omkring påske.
Der afvikles afgangsprøver efter UVM’s
udmeldte plan. Skriftlige prøver afholdes i
start maj og mundtlige prøver forventes
afholdt i uge 23 og 24.
Der er ikke en fælles kommunal sidste
skoledag for 9.årgang. Der ønskes at lave
en lokal markering af afslutningen på
skoleforløbet.
Der er kommet Chromebooks som skal
udrulles på 6.-9. årgang.
De nationale tests skal gennemføres, men
testperioden er forlænget frem til
sommerferien.
Elevråd: Intet nyt
Medarbejdere: De personaler der er på
skolen er godt i gang, og hverdagen
fungerer i det omfang, det er muligt.
Det kollegiale fællesskab er savnet – særligt
for de personaler, der fortsat er hjemme.
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4.

Årsopgørelse for 2020

Bilag medsendt

10 min

Skolens budget viser på baggrund af
regnskabsåret 2020 et lille overskud for
Vestervangsskolen.
Dog sker der fysiske udbedringer for
ca.800.00 i 2021, som der endnu ikke
budgetteret med, hvorfor skolen stadig vil
have et underskud.
Der er endnu ikke givet refusion for Covid19 udgifter, hvorfor tallet kan ændre sig.
Budget er på bestyrelsesmøde, så snart det
er muligt.

5.

Orientering om genåbning.
Nu og frem til sommerferien ud fra det vi ved.

10 min

Vi fortsætter i den nuværende ramme på 0.4. årgang.
5.-9. årgang er fortsat hjemsendt. Indtil
videre til enten omkring d.15.marts/6.april jf.
pressemøde afholdt d.24. februar.
Der arbejdes med trivsel på alle årgange.
Der er fagdag d.2. marts, hvor flere vil
prioritere trivsel.
Når rammerne for en yderligere genåbning
kendes, vil der ses på de rammer, der skal
åbnes i.
Der er fortsat åbent i minihus, mellemrum
og for udvalgte DSA-elever. Derudover er
der etableret et mindre tilbud for særligt
sårbare elever på 7.-9. årgang.
Der er dialoger omkring de elever, hvor det
digitale fremmøde er ustabilt. Oplevelsen i
lærerkollegiet er, at der er hånd i hanke
med de elever.
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6.

Opfølgning på procesplanen vedr. elevernes
fysiske miljø

Hvad er lavet siden sidst?

5 min

Grønnegården?
Makerspace?

Pga. frost har det ikke været muligt at
påbegynde arbejde i grønnegården. Trine
er i dialog med håndværkerne, og forventer
snarlig opstart af dette.
Makerspace arbejdes med i det tempo
håndværkerne kan.
Forhallen er blevet færdig ifm. branden i
juleferien, og her er flere ting, der var slidt
blevet udbedret.

7.

Inklusion på VES

Trine holder et kort oplæg.

30 min

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

Derefter drøftelse i
bestyrelsen
8.

Opfølgning på procesplanen vedr. elevernes
fysiske miljø

Hvor er vi lige nu?

10 min

Udgår

9.

Rammerne for trivselsundersøgelsen

Hvordan præsenteres den for
eleverne og hvordan arbejder
vi med den på VES?

10 min

Skolen har en procesplan med forskellige
faser som Trine præsenterer ifm.
trivselsundersøgelsen.
Procesplanen indeholder faser med
planlægning, gennemførsel, analyse og
fortolkning, handleplan og evaluering.
I forrige og dette skoleår har det pga. Covid19 ikke været muligt at arbejde efter
procesplanen.

10.

Virtuelt møde med kontaktforældrene

Afholdes d. 2/3 kl.19.00
Dagsorden

5 min

Britta og Line har udsendt dagsorden til
mødet, som de også står for.
Der er i øjeblikket ikke mange tilmeldte
kontaktforældre.
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11.

A20, skoledagens længde, timefordelingsplanen
osv.

En orientering om, hvor
vi er lige nu

15 min

Der samarbejdes, lige nu, mellem ledelsen
og TR ift. implementering af A20. Det er et
konstruktivt samarbejde.
Der har været en inddragende proces vedr.
opbygning af nye ringetider, der skal sikre
mere sammenhæng i skoledagen.
5 minutters pauserne forsvinder, hvilket
giver plads til ekstra undervisning på alle
årgange.

12.

Projekter på skolen

Trine orienterer herom.

15 min

Trine præsenterer forskellige projekter som
der arbejdes med på Vestervangsskolen.
Der er forskellige paraplyer, som rummer
diverse tiltag, retningslinjer og principper
mv.
Trines oplæg vedlægges referatet som
bilag.

13.

Princip for skolemad

Det har været i MED og skal
nu godkendes.

15 min

Princippet er behandlet i MED, hvor det
roses.
Princippet er godkendt.

14.

Forældrehenvendelser

15.

Evt.

Behandlet.
5 min

Britta takker på bestyrelsens vegne for det
arbejde og samarbejde Elsebeth har gjort
for Vestervangsskolen siden hun blev
skoleleder på Vestervangsskolen 1.marts
2015.

20 min

Britta gennemgår retningslinjerne for
ansættelse.

Herunder Brittas punkt

16.

Ansættelse af ny skoleleder

Elsebeth og Trine forlader
mødet
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Britta vil undersøge muligheden for at der
kommer en ekstra med fra bestyrelsen til
ansættelsessamtalerne.
Det drøftes, hvem der skal være det ekstra
medlem udover Britta.

Mvh Britta og Elsebeth
Punkter til de næste møder:
På mødet i marts: Vestervangsskolen som første valg. Se referatet fra januar 2021
På mødet i maj: Toiletter, der skal udarbejdes et skriv vedr. brugen af toiletterne.

