Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Dato: 25-09-2018 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder: Michael

Fraværende: Mads, Kristian, Jack, Lise-Lotte

Referent: Annika

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

2.

Valg af mødeleder

3 min

Michael

3.

Nyt fra:

Husk: det er kun orienteringspunkter:

20 min

Næstformanden:

Formand/Næstformand

Formand:

Ledelsen

Næstformand:

1.

Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Godkendt
Der skal findes en dato i uge 41 eller 43 til
et skb. møde



Skole/forældre landsmødet

Ledelsen:


Dræning af legeplads



Personale (ansættelse –
sundhedsplejerske)



Den nye kantine



Åbent Hus for kommende 0.-årg. Og
7. årg.

Medarbejdere/andre:


Tilbagemelding fra kursus for SKB
medlemmer



Forældremøder



Rengøring af toiletterne/Britta

Et ønske fra en repræsentant fra skole og
forældre om at mødes med vores skb, for at
høre noget om skb. arbejde på
Vestervangsskolen.
Michael deltager i landsmødet for skole og
forældre, der meldes tilbage til Britta senest
torsdag d. 27. september 18, hvis man
ønsker at deltage.

Ledelse:
Dræning af legepladsen er afsluttet.
Der er sendt nyhedsbrev ud til forældrene af
Elsebeth, hvilket fortsætter fremover.

Vi har haft ansættelsessamtaler og har
ansat:
Anette Berg som lærer
Helle Degn som pædagogmedhjælper
Tina Frank som handicaphjælper
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Kantinen er kommet godt fra start.

Til åbent hus for 0. og 7. årgang, ønskes
det, at der en fra skb. som vil deltage.

Høringssvar til budgetbesparelserne skal
udarbejdes i skb. i uge 43.
Økonomi for Vestervangsskolen skal
ligeledes på dagsorden på næste skb.
møde..

Der har været afholdt møde med
repræsentant fra Vestervangsskolens
venner.

Rengøring af toiletterne er generelt fint.
Elevrådet opfordres til at tage punktet med
til elevrådsmødet, for at sætte fokus på
brugen af toiletterne evt. inddragelse af
sundhedsplejersken
Elevrådet:
Har udarbejdet et brev til skolebestyrelsen
vedr. udgangstilladelse i pauserne.
Punktet tages op ved næste skb. møde.
Elevrådet oplever der er temperaturforskelle
i lokalerne, enten koldt eller for varmt.
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Ligeledes gør de opmærksomme på møbler
i et klasselokale, som ikke er ergonomiske
for læring.
Der har været afholdt møde i det fælles
elevråd for Randers kommune, hvor elever
fra Vestervangsskolen deltog.

Andre:

4.

Forretningsordenen for
skolebestyrelsen.

Beslutte, hvem der er på valg om 2 år.

Hans Henrik Heibøll og
Marianne Nedergaard
Er på valg om 2 år.

5.

Planlægning af mødet

Dato: 02-10-2018:

med kontaktforældre

Forslag til dagsorden:
1. Præsentation af tiltaget
Formålet (bindeled mellem SKB og
kontaktforældre og mulighed for at hente og
dele inspiration), pjecen, møde x 1-2 årligt
alt efter behov. Uddybelse af hvor vigtig en
post det er. Evt. gennemgå/vise vores
princip.
2. Uddybelse af "Bindeled mellem
skolebestyrelsen og kontaktforældre og

Michael sender
indbydelsen ud.

20 min.

Der er kommet lidt tilmeldinger, men en
opfordring til, at der deltager
kontaktforældre fra alle klasser.
Elsebeth, Michael og Marianne deltager og
evt. andre fra skb.
Senest tilmelding fredag d. 28. september
18.
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mellem kontaktforældre og
skolebestyrelsen" Har I noget til
skolebestyrelsen og har vi noget til jer.
(Regler ABC/mobiltelefoner/klassekasser
mv)
3. Idéer: Udveksling ved bordene. Hvad er
relevant for jeres årgang? Af aktiviteter? For
forældrene at snakke sammen om? Har vi
lyst til at lave arrangementer årgangsvis?
(Skrives ned. Skb samler ind og sender et
samlet materiale ud efterfølgende)
4. Praktiske ting: Lån af lokaler på skolen?
Regler? Hvordan gør man? Hvor kan man
ellers hente inspiration? (Skole forældre kan tilmelde sig nyhedsbrev samt finde svar
og inspiration)
Evt slutte af med en rundvisning på skolen
6.

Opfølgning på

5 min.

Positiv tilbagemeldinger vedr.
skolepatruljerne ved den nye
fodgængerovergang.

30 min.

Info vedr. den forstående brugertilfredshedsundersøgelse.

skolepatruljerne

7.

Brugertilfredshedsunde
rsøgelsen

Formulere max 5 lokale spørgsmål.

Skb. ønsker at der lokalt udarbejdes spg.
Vedr. Trafikken/trafiksikkerheden omkring
Vestervangsskolen.
Herunder:
Busforbindelse
Sikker skolevej
Mulighed for aflevering/afhentning af børn
Tilfredshed med Vestervangsskolen ud fra
de rammer/vilkår skolen arbejder ud fra.
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Temadag for

8.

Fastsætte tidspunkt

Forslag enten d. 18., 19 eller 20 januar
2019. Dato fastsættes ved næste skb.
møde

bestyrelsen

9.

Fotografering

Fotografering af den nye SKB

2 min

Fotografering ved næste skb.

10.

Næstformandens punkt

Opfølgning af valg af 2 emner man ønsker
at arbejde med / brænder for den
kommende periode

10 min.

2 emner sendes til Britta inden næste skb.
møde.

11.

Lærernes dag d. 5. okt.

12.

Elevrådseleverne har fri

13.

Forældrehenvendelser

14.

Evt.

Drøftelse

Positive tilbagemeldinger fra forældre vedr.
høringssvar, forældremøder, infobrev og
trafik.
Samt evt. parkeret emner

Til info:
De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde.
Punkter til kommende møder:
Princip for integration (skal)


Princip for inklusion



Princip for integration

Med venlig hilsen

10 min.

Onsdag d. 24. oktober afholdes næste skb.
møde, som er flyttet fra d. 31. oktober 2018.
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Michael, Britta & Elsebeth

