Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV
Dato: 17. juni 2021 Kl.: 19.00 – 21.00

Mødeleder: Britta

Fraværende: Kristinna, elevrådet

Referent: Trine

Bemærkning: Mødet afholdes fysisk ☺

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

Godkendt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Britta

10 min

Gennemgang af budget jf. bilag ved Mette.
Økonomien ser fornuftig ud.
Vi ser ind i den nye tildelingsmodel i det kommende skoleår.

30 min

Der er ikke noget nyt fra formand og næstformand

3.

Økonomi

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

3.

Nyt fra:
Formand/Næstform
andLedelsen
Elevråd

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

Jakob, ny skoleleder, er startet på Vestervangsskolen 1. juni.
Det har været nogle gode og spændende dage. Jakob glæder sig til det
kommende samarbejde og fortsatte udvikling af skolen.

Medarbejdere
Andre:

Bestyrelsen tilkendegiver, at det er dejligt med nyhedsbreve og videoer.
COVID-initiativer og rammer fastholdes frem til sommerferien
Dimission afholdes, og invitation er sendt ud.
Prøverne er afsluttet - både de skriftlige og mundtlige.

Der sluttes af i klasserne, og gøres klar til sommerferien.
9AB slutter skoleåret af med en til lejrtur til Sønderborg, som kompensation
for, at de ikke kom til Berlin i efteråret.
Vi har ansat en lærer og to børnehaveklasseledere.

5.

Årsberetning

Britta har på baggrund af sidste
bestyrelsesmøde udarbejdet udkast
til årsberetningen.

15 min

Flot årsberetning
Der er ikke yderligere tilføjelser.
Lise-Lotte og Britta laver årsberetningen færdig.
Årsberetningen udkommer som film og på skrift.

20 min

Oplæg ved Trine med mulighed for input og spørgsmål.

Under dette punkt skal
årsberetningen godkendes.

6.

Inklusion

Vi skal under dette punkt tage først
skridt ind i drøftelserne af hvordan vi
på Vestervangsskolen arbejder med
fællesskaber for alle.

Oplæg skal danne udgangspunkt for kommende drøftelser i bestyrelsen og i
personalegruppen.

Under dette punkt holder Trine et
oplæg omkring, hvordan der
arbejdes med inklusion og hvordan
det prioriteres

Ønske om fælles temadag i bestyrelsen i det kommende skoleår.

Der vil være mulighed for spørgsmål
og efterfølgende drøftelser

7.

Kontaktforældre

Vi skal under dette punkt drøfte følgende:
●

●

Hvordan får vi flere forældre til at
melde sig som kontaktforældre i
klasserne
Hvad skal bestyrelsens rolle være
på de kommende forældremøder i
efteråret – hvordan og hvilket
indhold?

20 min

Bestyrelsen laver en video, som alle klasser skal vise til deres
forældremøde efter sommerferien.
Videoen skal være færdig til uge 33.

Bilag: Folder med beskrivelse af
kontaktforældreopgaven

8.

Kommende møder

Vi skal under dette punkt godkende datoerne
for kommende møder i bestyrelsen samt
aftale tidspunkt for mødeafvikling

10 min

Mødedatoerne er godkendt.
Møderne afholdes fra kl. 17.00
En gang i kvartalet afholdes møderne kl. 19.00

30.08.2021
27.09.2021
27.10.2021
24.11.2021
15.12.2021
25.01.2022
23.02.2022
31.03.2022
25.04.2022
24.05.2022
15.06.2022
10.

Forældrehenvendelser

5 min

Orientering

11.

Evt.

5 min

Ønske om at få aktiveret Vestervangsskolens venner i forbindelse søgning af
fonde.
Skolebestyrelsen ønsker at lave en PR-strategi for skolen, så vi kan få fortalt
den gode historie.
Madværkstedet er meget glade for samarbejdet, og vil gerne fortsætte
samarbejdet i det kommende skoleår.

Mvh Britta og Jakob

