Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV
Dato: 27. september 2021 kl. 17.00 – 19.30

Mødeleder: Lise-Lotte
Referent: Trine

Fraværende:
Bemærkninger:
Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

Ingen bemærkninger til dagsordenen

2.

Valg af mødeleder

3 min

Lise-Lotte

20 min

Formand og næstformand:
Det er fortsat muligt at melde sig til landsmødet med “Skole og forældre”.

3.

Nyt fra:
Formand/Næstformad
Ledelsen
Elevråd
Medarbejdere
Andre:

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

Der har været skolerådsmøde, hvor følgende blev drøftet:
Kommunikation omkring folkeskolen som førstevalg. Herunder strategi ude
på den enkelte skole ift. kommunikation omkring skolen. Dette vender vi
tilbage til.
Brug af de øgede frihedsgrader ude på skolerne
Evaluering af den nye tildelingsmodel
Høring på budget
Ledels:
Ansættelse af 2 personale på mellemtrinnet
Rammer for sygesamtaler med personalet er på det kommende MED
Vi arbejder fortsat på, at samarbejdet og serviceniveauet med
ejendomsservice bliver bedre.
Ledelsen er fortsat i dialog med forvaltningen med henblik på etablering af
udvendig solafskærming.
Vi har afholdt åbent hus for kommende 0. årgang. Det var en god aften med
et flot fremmøde.
Elevrådsmøde:

Ønskeseddel fra elevrådet til udearealer fra udskolingen
Jakob deltager på næste elevrådsmøde vedr. denne.
Fælles elevråd: Emma fra 7D og Sebastian fra 8C valgt
Medarbejder:
Der er koncert for indskolingen i morgen i Hallen. Det er Randers Museum,
der står for koncerten
Randers teater kommer på skolen og laver teater med 0. og 1.. klasserne i
den kommende periode
6. årgang tager på lejrtur i morgen tirsdag
Uge 41 har udskolingen fokus på kommunalvalget
Vi ser frem til skolernes motionsdag
Efter efterårsferien er der brobygning og virksomhedsuger for udskolingen
Morgensang starter op efter efterårsferien 2 gang om ugen
4.

SFO og før-skole

Klaus Rasmussen deltager under dette
punkt.
Klaus og personalet har arbejdet med en
rammebeskrivelse for SFO, som vil blive
præsenteret under dette punkt.
Der vil blive mulighed for drøftelse,
spørgsmål og input til yderligere
kvalificering.
Vi har ligeledes evalueret før-skolen foråret
2021. Dette vil Klaus gerne fortælle lidt mere
om.

30 min

Klaus og Jakob har haft første møde med børnehaverne vedr. de kommende
før-skole-børn. Dette med fokus på Vesterangsskolen som førstevalg.
Der er forskellige tiltag i gang omkring dette.
Vi ønsker at få børnehaverne så tæt på som muligt - allerede året før førskolen starter op.
Indskolingen har lige nu fokus på, hvad det betyder for eleverne at de
kommer for sent.
Der er blevet indsamlet data i de enkelte klasser, hvilket har affødt nogle
fokuspunkter:
● Forventningsafstemning mellem personale og forældre til
kommende samtaler
● Forventningsafstemning fra ledelsen til forældre sendes ud i
nærmeste fremtid
SFO er kommet godt i gang efter sommerferien.
Før sommerferien var der tilmeldt 155 børn pt. har vi 210 tilmeldte børn
Der er et stort fokus på at lave et godt tilbud til alle børn i indskolingen, så
børnene har lyst til at være en del af SFO i hele indskolingsperioden.
Fremlæggelse af mål og rammebeskrivelse ved Klaus
Mål og rammebeskrivelsen er et godt fælles ståsted.
Rammebeskrivelsen bliver tilgængelig på hjemmesiden.

Vi er begyndt at re-tænke juniorklubben, så det bliver et godt og attraktivt
tilbud for eleverne på mellemtrinnet.
Thomas og Janni har løftet en stor opgave i, at få øget tilslutningen til
juniorklubben. Det er gået rigtig godt, og vi oplever en øget tilgang.
Den øget tilslutning betyder også, at vi skal i gang med at se på, at udvide og
udviklet områder og lokaler, som i højere grad giver “klubstemning”.

5.

Evaluering af
forældremøderne

Vi skal under dette punkt evaluere
skolebestyrelsens ”deltagelse” ved
forældremøderne.
Er en videohilsen det vi
skal satse på fremadrettet?
Tilbagemeldinger fra
deltagere – forældre og
personel

10 min

God måde at formidle bestyrelsens arbejde på.
Video gør det fleksibelt
Der skal dog være, opmærksomhed på længden af filmen.
Bestyrelsen har besluttet at lave en film igen næste år.
Hvem er bestyrelsen?
Hvad kan forældrene bruge bestyrelsen til?
Valg af kontakforældre
Opmærksomhed på at benytte mikrofon til fælles gennemgang i Hallen.

6.

Økonomi

Fremlæggelse af skolens
økonomiske strategi i den
kommende periode.

10 min

Mette vil deltage på to bestyrelsesmøder om året, hvor vi vil gå i dybden med
økonomien.
Der er et ønske fra skolens side, om at arbejde med en økonomisk strategi,
hvor vi som skole har en buffer til “dårlige tider”.
Jakob vil til næste møde fremlægge en strategi for dette.

Der vil være en fælles drøftelse af
denne.
Ligeledes orientering om status for
økonomien for nuværende.

7.

Toiletkultur

Vi skal under dette punkt arbejde
videre med fokuspunktet omkring en
god toiletkultur.
Der er udarbejdet en spørgeramme,
som skal kvalificeres af bestyrelsen
inden den sendes ud til eleverne.
Denne udleveres på mødet.
Ligeledes skal vi se på udkast til
rammer for en god toiletkultur.

25 min

Spørgeskemaundersøgelsen er godkendt og klar til at blive sendt ud efter få
justeringer.
Data fra undersøgelsen skal der arbejdes med på bestyrelsesmødet i
oktober eller november.
Det er 4. - 9. årgang der skal gennemfører undersøgelsen. Ledelsen
orientere personalet om ramme for undersøgelsen.
På næste bestyrelsesmøde skal vi se på princippet for brug af skolens

toiletter.
Bilag vedlagt dagsorden

8.

Ledelsesgrundlag

Vi har i ledelsen arbejdet med et
fælles ledelsesgrundlag.

10 min

På et kommende personalemøde, vil personalegruppen blive inddraget i
denne.

Under dette vil vi præsentere
ledelsesgrundlaget samt uddybe og
nuancere det skrevne.

Ledelsesgrundlaget skal ud og virke på alle niveauer - såvel internt som
eksternt.

Bilag vedlagt dagsorden
9.

Feriekalenderen

Vi skal under dette punkt godkende
feriekalenderen for skoleåret
2022/2023

Ledelsen har brugt tid sammen på at udarbejde et ledelsesgrundlag

5 min

Der er ingen bemærkninger til kalenderen.

5 min

Fra bestyrelsen deltager Line og Britta som forældrerepræsentanter

10 min

På den kommende temadag ønsker bestyrelsen at arbejde med inklusion

Bilag vedlagt dagsorden
10.

Deltagelse i dialogmøde

Den 5. oktober kl. 15.30 er der
dialogmøde for Vestervangsskolen.
Skoleleder skal deltage sammen
med medlemmer fra bestyrelsen og
repræsentanter fra personalet.
Vi skal under dette punkt beslutte
hvem der deltager fra bestyrelsen.

11.

Temadag for bestyrelsen

Den 5. november skal vi have
temadag for bestyrelsen.
Vi skal i den forbindelse have
besluttet, hvilket tema vi gerne vil
arbejde med den pågældende dag.
Skal vi have bestilt oplæg udefra?

Britta og ledelsen planlægger rammen for denne dag.
Dagen er planlagt fra kl. 12.00 - 18.00

12.

Personalets dag

Den 5. oktober er det lærernes dag.
På Vestervangsskolen markere vi
denne som personalet dag.

10 min

Bestyrelsen ønsker at markere denne dag.

5 min

Britta undersøger om mulighed for tilmelding.
Er det muligt vil bestyrelsen dele reflekser ud til eleverne mandag morgen i
uge 43

Hvad vil bestyrelsen gør i den
sammenhæng?

13.

Årets refleksdag

14.

Forældrehenvendelser

5 min

Der er ingen forældrehenvendelser

15.

Evt.

5 min

Opfordring til at deltage i arbejdspladsernes motionsuge i uge 41.

Den 22. oktober er det årets refleksdag.
Er det noget bestyrelsen ønsker at markere?

Kommende punkter:
● Princip for kontaktforældre
● Ungemiljø i udskolingen – Vestervangsskolen som førstevalg
● Inklusion
● Princip for UU
Mvh Britta og Jakob

