Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dato: 28. april 2021 Kl.: 18.00-20.30.

Mødeleder: Trine

Fraværende: Britta, Line, Carsten

Referent: Kristian

Bemærkning: Mødet afholdes virtuelt
Mødelink: meet.google.com/hoc-auhi-tmy
Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Tid

Konklusioner/bemærkninger
Intet at bemærke

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

2.

Valg af mødeleder

3 min

Trine

3.

Nyt fra:

25 min

Formand/ næstformand:
Ingen bemærkninger.

Formand/Næstformand
Ledelsen:
Elevråd
Medarbejdere
Andre:

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

Ledelse:
Afskeds”reception” for Elsebeth i morgen d. 29/4.
HF laver ikke om på deres mødetider i kommende skoleår, og ligeledes
bliver de til en røgfri skole. Der arbejdes intensivt med deres kursister.
Det politiske forlig vedr. økonomisk tilskud til trivselsarbejdet i
folkeskolen er delt ud. Vores prioriteringer er fordelt på hhv. flere
medarbejdere, elevrådet, støtte ift. udeundervisning, juniorklubben, 9.
årgang (til brug ift. “sidste skoledag”), 6. årgang får pga. manglende tur til
Skagen, ligesom der falder en ekstra pulje til hver enkelt klasse til
forefaldende trivselsarbejde. Det endelige budget sendes til
forvaltningen.
Solafskærmningen udvendigt på mellemtrinnet skal måske gentænkes,
da alle vinduer og døre er nødudgange og der må derfor ikke rulles
noget ned foran (på ydersiden). Ejendomsservice foreslår solfilm. Dette
er ikke en løsning vi ønsker.
Grønnegården er færdig og det er blevet rigtig godt.
Den nye tildelingsmodel træder i kraft efter sommerferien. Vi glæder os
til at se, hvor de endelige tal ligger. Vi skal have udarbejdet en
procesplan, der skal tænkes ind i det kommende budget (på baggrund af
de nye tal).
Elevrådet:
Medarbejdere:
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9. klasse har skriftlige prøver i kommende uge. De skal op i dansk og
matematik. Vi er alle meget spændte på, hvordan det kommer til at ske.
Rammerne er i hvert fald på plads.

4.

Skole i en corona-tid.
Genåbning mv.

Ledelse vil under dette punkt
orientere om, den seneste
genåbning og det der rør sig på
nuværende tidspunkt.

20 min

Der vil ligeledes være mulighed for
at stille spørgsmål.

5.

Høringssvar: Organisering af
10. klasserne

Byrådet godkendte den 6. april
2021 et forslag om, at Tirsdalens
Skole får mulighed for at drive en
10. klasse samtidig med, at
Centerlinje 10 på
Nørrevangsskolen opretholdes, og
godkendte samtidig, at forlaget
sendes i høring.
Vi skal under dette punkt drøfte om
vi skal lave et høringssvar og i så
fald, hvad dette skal indeholde.
Der vil være både gruppedrøftelser
og drøftelser i plenum.
Materialet er vedhæftet som bilag.
I kan ligeledes orientere jer i
materialet på følgende link:
https://www.randers.dk/demokrati/in
dsigt-og-

30 min

Vi oplever mange ændrede retningslinjer, men de tiltag vi har foretaget
virker til at være landet rigtig godt, både ift. elever og lærere.
Vi er klar over, at testresultaterne på testningen på skolen, kan være
meget forsinket. Dette kan vi ikke gøre noget ved, da det ligger et andet
sted, men vi er i dialog med rette myndigheder, der arbejder intensivt på
sagen. Det skal siges, at testene, som udgangspunkt ikke er tænkt som
en service ind i “coronapas” mm, men blot som en mulighed for at finde
og opspore smittetilfælde på og omkring skolen.
Vi har et godt samarbejde med testpersonalet, ligesom arbejdsgangene
på og omkring testningen af skolens elever og medarbejder fungerer
rigtig godt.
Vi oplever ligeledes en rigtig god kommunikation fra både børn og
forældre ift. anden testning og opsøgende spørgsmål.
Vi vil gerne udarbejde et høringssvar. Dette gøres som udgangspunkt i
samarbejde med skolens MED.
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indflydelse/hoeringer/organiseringaf-10-klasse/
6.

Skoleårets planlægning

I vil under dette punkt blive
orienteret om processen ift.
skoleårets planlægning.

15 min

Hvor langt er vi og hvad har der
været fokus på:
-

Skoleårets planlægning

-

Mulighed for forkortet
skoledag

-

Fagfordelings-processen

-

A20 og opgavefordeling

7.

Forældrehenvendelser

Der indkommet en enkelt
forældrehenvendelse vedr. trafik

5 min

8.

Udtalelse vedr. ny skoleleder

Bestyrelsen skal under dette punkt
udarbejde en udtalelse vedr.
ansættelsen af ny skoleleder.

30 min

En paragraf i folkeskoleloven gør det muligt at forkorte skoledagens
længde, ved omdannelse af UU-undervisning til 2-lærerordning. Vi søger
også om muligheden for at gøre dette i kommende skoleår (4. - 9.
klasse). Vi gør det ikke i indskolingen, da det ikke er muligt, og de i
forvejen kører med et reduceret skema jvf. den nye folkeskolelov.
Fagfordelingen er i fuld gang. Vi skal ikke have forflyttet lærere i
kommende skoleår. Vi kommer også til at mangle en pædagog i
indskolingen, da der kommer en klasse mere.
Vi har prioriteret at tildele mange holdtimer på mellemtrinnet og i
udskolingen, da dette har været til stor gavn for elevernes læring og
generelle trivsel.
A20 er blevet konkretiseret og vi er endt med et godt resultat for
nuværende. Vi arbejder med en fuld implementering af aftalen over en
periode på 3 år.
Der kommer skilt op med “indkørsel forbudt” til skolegårdens område
(taxa og øvrig kommerciel trafik er dog undtaget), da vi oplever
problemer med mange forældre, der sætter elever af på
uhensigtsmæssige steder. Vi har dog oplevet en mere positiv effekt af, at
vi har oprettet “kys og kør” områder. Vi opfordrer til at forældre sætter af
på den store parkeringsplads v. VUC.

Bortfalder, da det allerede er udarbejdet.

Britta deltager under dette punkt.

9.

Evt.

Mvh Britta og Trine
Punkter til de næste møder:

5 min

Behandlet
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På mødet i maj: Toiletter, der skal udarbejdes et skriv vedr. brugen af toiletterne.

