Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Dato: 24-10-2018 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder: Lise-Lotte

Fraværende: Michael

Referent: Annika

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Konklusioner/bemærkninger

1.

Godkendelse af
dagsorden:

2 min.

Godkendt

2.

Valg af mødeleder

3 min

Lise-Lotte

3.

Besøg af Gitte Møller fra
kantinen

20 min.

Præsentation af Gitte.

Mulighed for at drøfte udfordringer og
muligheder

Gitte fortæller, at hun er rigtig glad for at
være her og er blevet taget godt imod af
elever, forældre og personale.
Kantinen har stor fokus på skolens
kostpolitik.
Der sendes et lille præsentations brev ud til
forældre og elever i løbet af den kommende
uge.

4.

Nyt fra:

Husk: det er kun orienteringspunkter:

Formand/Næstformand

Formand:

Ledelsen

Næstformand:

Lise-Lotte, Michael og Britta skal afsted til
skole og forældre landsmøde.

Elevråd

Ledelsen:

Ledelsen:

Medarbejdere
Andre:



Personale

Medarbejdere/andre:


20 min

Formand:

Ansættelsessamtaler i næste uge vedr. en
stilling til udskolingen.
Vi havde en rigtig god motionsdag for alle
skolens elever i uge 41.
Skolefesten i dette skoleår afholdes for hele
skolen fra 0.-9. klasse, som afholdes
torsdag i uge 6.
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Åbent hus for kommende 0. klasses
elever/førskole afholdes d. 30. oktober
2018.
Den 15. november er der åbent hus for
kommende 7. årgang.

Elevrådet:

Medarbejderne:
Skole/hjemsamtaler er gået i gang på
skolen.
8. årgang er i virksomhedspraktik i uge 43
og 44.
7 årgang er i gang med Edison, som skal
præsenteres i morgen torsdag d. 25.10.18

5.

Høringssvar vedr.
forslag til
budgetbesparelsen

Der er kommet en korrigering og der
kommer først et forslag i foråret, da
besparelserne for vores område først træder
i kraft efter d. 1. august 2019.

5 min

Information. Besparelsen indenfor
skoleområdet skal først sættes i gang i
august 19 og dermed er der ikke udarbejdet
et forslag til budgetbesparelse til
skoleområdet. Forslaget udarbejdes i
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foråret, hvorefter skb. udarbejder et
høringssvar.

6.

7.

Mødet med
klasseforældrerådsrepr
æsentanterne

Tilbagemelding fra mødet fra Michael, LiseLotte og Marianne.

Økonomi

EA gennemgår

10 min

En rigtig god aften med stor opbakning fra
kontaktforældre fra alle årgange.
Erfaringsudveksling og stort engagement
blandt kontaktforældrene.

20 min.

Orientering

Brevet er medsendt som
bilag

10 min.

Drøftelse og tages på næste
skolebestyrelsesmøde.

Hvis ja til indstillingen skal
det besluttes, hvem der
fra bestyrelsen, der skal
tage denne opgave.

10 min

Britta, Lise-Lotte og Helle indstiller
skolepatrulje til prisen ”årets skolepatrulje”

Bilag medsendt – Mette håber, at hun kan
have det klar tirsdag efter efterårsferien
8.

Brev fra elevrådet

9.

Skal skolepatruljen
indstilles til en pris?

Skolebestyrelsen skal give et svar tilbage.

KENDER DU ÅRETS BEDSTE
SKOLEPATRULJE?
Så indstil din kandidat nu - klik på billedet - de
fem regionale vindere får hver 5.000 kroner,
og den bedste skolepatrulje i landet løber med
hovedpræmien: En fest for hele skolen til en
værdi af 25.000 kroner og ikke mindst titlen
som ’Årets Skolepatrulje 18/19’.
Sammen med Rådet for Sikker Trafik lancerer
vi 'Årets Skolepatrulje', fordi vi synes,
skolepatruljerne er hverdagshelte, som
fortjener at blive hyldet.
Så skynd dig ind og indstil din skolepatrulje,
der gør skolevejen rar at færdes på, spreder
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smil i morgentrafikken eller gør en særlig
indsats.
https://tilmeld.sikkertrafik.dk/aaretsskolepatrulje

Brugertilfredshedsunde

Opfølgning på processen.

rsøgelsen

Har vi fået en tilbagemelding på vores
indsendte spørgsmål?

Temadag for

Fastsætte dato

bestyrelsen

Og fastlægge et overordnet program

12.

Fotografering

Fotografering af den nye SKB

13.

Elevrådseleverne har fri

14.

Forældrehenvendelser

15.

Evt.

10.

11.

Forslag enten d. 18., 19
eller 20 januar 2019.

5 min

Spørgsmålene er godkendt fra forvaltningen

5 min

Der afholdes temadag for skolebestyrelsen
d. 18. januar 2019

2 min

Fotografering ved næste skb.

10 min.

Helle er på valg om to år.
BRUS inviteres til næste skb.

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


Årshjul for temaer



Princip for inklusion



Princip for integration

Med venlig hilsen

Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Michael, Britta & Elsebeth

