Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dato: 23. marts 2021 Kl.: 17.00-19.30. Virtuelt møde

Mødeleder: Trine

Fraværende: Kristian, Kristina, Søren, Nikoline og David deltager kun i punkt
7,

Referent: Carsten

Bemærkning: Mødet afholdes virtuelt
Mødelink: meet.google.com/udc-nits-zti
Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

Dagsorden er godkendt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Trine er mødeleder

3.

Budget

20 min

Ressourcetildelingen ift. den nye tildelingsmodel har vi endnu ikke fået.
Derfor gennemgår Mette budgettet med baggrund i det, vi kender. Det
forventes dog, at den nye tildelingsmodel giver lidt ekstra ressourcer til
Vestervangsskolen.

Gennemgang af budget.
Vi har inviteret Mette med til denne
del af mødet
Der vil efter gennemgangen være
mulighed for spørgsmål og fælles
drøftelse.

Mette gennemgår budgettet, der viser samlet, at vi arbejder ca.500.000
af skolens underskud. Der spørges ind til diverse posteringer.
Der budgetteres endnu ikke med midler brugt ifm. coronaudgifter, der
forventes retur til skolen. Vi har endnu ikke modtaget midler, og vi kender
derfor heller ikke de eksakte beløb.

4.

Nyt fra:
Formand/Næstformand
Ledelsen:
Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Vi tager en runde med nyt fra alle
relevante deltagere.
Runden har en orienterende
karakter.

20 min

Formand og næstformand: Intet nyt.
Ledelse: Vi skal gennemføre den nationale trivselsmåling. Fristen er
forlænget, og der skal også svares på tillægsspørgsmålene.
Vi har sagt farvel for Elsebeth. Det var pga corona en stille dag uden stor
markering, men med hygge. Vi håber på at kunne gennemføre noget
d.28. april.
Der er udsendt link til skolebestyrelsesunivers, hvor der kan
erfaringsudveklses.
Feriekalenderen er vedtaget. 9. august bliver første skoledag i
kommende skoleår.
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Der er blevet malet flere steder på skolen – herunder i cykelkælderen.
Grønnegården ved 5. årgang forventes renoveret i påskedagene.
Badefaciliteterne i salene opgraderes efter påske, og arbejdet forventes
afsluttet i starten af maj.
Cykelparkering ved kantinen er der endnu ikke tidsplan for.
Udviklingsforløbet i udskolingen er skudt i gang. Der har været en meget
positiv start i følgegruppen.
Fredag d.26 orienteres der om udtræksfag på 9.årgang, hvilket der skal
tages højde for i 9.klassernes kommende skemaer.
Elevråd: Intet
Personale: Der knokles til stadighed for omstillinger ifm corona. Den
generelle oplevelse er, at det går godt, men det kræver lidt ekstra af alle.
Der er kollegiale arrangementer udenfor arbejdstid, og der er stor glæde
over at være, lidt, sammen igen.
5.

Evaluering af møde med
kontaktforældrene

Line og Britta har haft møde med
kontaktforældrene.

10 min

Mødet var virtuelt, og der var i alt 15 deltagere.
Der blev talt om undervisningens rammer ifm. den virtuelle undervisning.
Her blev der delt bøvl og begejstring.

Under dette punkt skal vi have en
tilbagemelding fra mødet, samt en
evaluering på mødeform, indhold
evt. nye emner mv.

Under punktet eventuelt blev der talt om trafik ind og ud af skolegården
om morgenen. Trine har været i dialog med vej og trafik om skiltning på
vejen ind til skolegården. Her ønsker vi et skilt med indkørsel forbudt.
Der vil blive planlagt 2 møder for kontaktforældrene i kommende skoleår
– ét virtuelt og ét fysisk.

6.

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

Vi har siden sidste møde budt
velkommen til 9. klasserne med 50
% fremmøde samt en dags
udeundervisning for 5. – 8. årgang.
Ledelsen vil under dette punkt
orientere om hvordan opstarten er
gået, og hvad evt. næste skridt er,

20 min

Der er nu åbent for fysisk fremmøde på 9.klasserne, og 5.-8. klasserne
har haft en ude-undervisningsdag.
Vi har haft ét coronatilfælde på 9.årgang, hvor klassen blev sendt hjem
samt andre nærkontakter. Derudover har der været et tilfælde på 4.
årgang, hvor klassens
Skolens oplevelse er, at forældrene er gode til at overholde gældende
retningslinjer, hvorfor vi har relativt få tilfælde på skolen.
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hvis vi ved noget om dette på
mødetidspunktet.

Onsdag påbegynder vi planlægningen af genåbningen efter påske. Vi
håber, at kunne have planlægningen på plads inden påskeferien, så der
kan informeres ud om dette hurtigst muligt.

Ligeledes vil vi gerne tale med jer
om hvilke andre spor de
nuværende corona- restriktioner
trækker – herunder

7.

Vestervangsskolen som
førstevalg

-

Lejrtur

-

Afvikling af mundtlige og
skriftlige prøver

-

Afvikling af nationale test
og national trivselsmåling

-

Nødskemaer

-

Afslutning for 9.årg.

-

Mv

På et tidligere bestyrelsesmøde har
vi perifært berørt ønske om, at
arbejde med Vestervangsskolen
som det naturlige førstevalg for
distriktes børn.

Lejrtur på 6. og 9. årgangen kan med stor sandsynlighed ikke
gennemføres. Derfor planlægges der med én-dags ture. Dette er stadig
på planlægningsniveau. Ifm. 6.årgang drøftes en forældrehenvendelse.
Nødundervisningsforordningen gælder skoleåret ud, hvorfor skemaerne
vil blive herefter.
Der afholdes skriftlige og mundtlige prøver efter
undervisningsministeriets udsendte plan. På 9. årgang skal der arbejdes
på at finde en alternativ markering af afslutning på skoleforløbet.

30 min

Vestervangsskolen som førstevalg er et af skolens aftalemål.
Trine præsenterer procesplan for arbejdet med Vestervangsskolen som
førstevalg.
Der er gruppedrøftelser om temaet, og der samles op på i plenum.

Der har tidligere været et stort
fokus på overgangen fra dagtilbud
og skole, hvilket de sidste år, har
betydet en stille og rolig stigning i
tilvalg.

Der gives gode ideer og input fra grupperne til det videre arbejde.
Trine lægger spørgsmål fra gruppedrøftelserne ud i bestyrelsens gruppe
i AULA.

Vi skal under dette punkt tage hul
på den kommende proces med,
hvordan vi også får fokus på
overgangen fra mellemtrin til
udskoling.
Punktet vil være både
gruppearbejde og fælles drøftelser
8.

Inklusion på VES

Trine holder et kort oplæg.
Derefter drøftelse i bestyrelsen

30 min

Udsættes til april mødet, da vi synes, det kræver, vi er fysisk til stede.
Trine har udarbejdet et oplæg til punktet.
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9.

Opstart førskolen

Kort orientering omkring opstart af
før-skolen.

10 min

Der har været positive tilbagemeldinger fra forældre, ift. at de må komme
ind på skolen.

Hvordan er den første tid gået?
Hvilke justeringer har der været?
Mv.

Der gives input fra de forældrevalgte ift. erfaringer, der kan tages med til
før-skoleplanlægningen næste år og den videre drift.

Der vil ligeledes være mulighed for
spørgsmål samt bemærkninger. –
Måske I som forældre har fået
nogle henvendelser?
10.

Skoleårets planlægning

I vil under dette punkt blive
orienteret om følgende:
-

Skoleårets planlægning

-

Timefordelingsplanen

-

Skoledagens opbygning

-

Mulighed for forkortet
skoledag

-

Fagfordelings-processen

-

A20 og opgavefordeling

Opstarten i før-skolen har været god og rolig.

15 min

Udskydes til næste møde

5 min

Næste skolebestyrelsesmøde bliver d.28. april med mødestart kl.18.00.

Der vil efter gennemgangen være
mulighed for spørgsmål
11.

Nyt møde i stedet for den 27.
april

På grund af ansættelsessamtaler
vedr. ny skoleleder
Britta og Trine forslår at
bestyrelsesmødet flyttes til den 28.
april

12.

Forældrehenvendelser

5 min

Behandlet

13.

Evt.

5 min

Behandlet
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Mvh Britta og <trine
Punkter til de næste møder:
På mødet i maj: Toiletter, der skal udarbejdes et skriv vedr. brugen af toiletterne.

