Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV

Dagsorden: Dato: 12-12-2018 Kl.: 17.00-19.30

Mødeleder: Lise-Lotte

Fraværende:

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.

BRUS

30 min

Information

4.

Konstituering af den
nye bestyrelse

10 min

Formand: Britta

5.

Nyt fra:
Formand/Næstformand
Ledelsen
Elevråd
Medarbejdere
Andre:

Næstformand: Pia
Husk: det er kun orienteringspunkter:

20 min

Der har været besøg af bl.a. Søren Pape,
som var meget lydhør og interesseret i
skolen.
Landsmøde ”skole og forældre” er afholdt,
hvor Lise-Lotte, Marianne og Britta deltog.
Et godt landsmøde men ny inspiration til
skb.
Ligeledes blev skb. bekræftet i, at
Vestervangsskolen er godt med i forhold til
bl.a. skole/hjem samarbejde.

Ledelsen:
Renovering: maling af toiletter på
mellemtrinnet og sfo. Ligeledes males
scenen i hallen.

Der er indskrevet 75 børn til kommende 0.
klasser.
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Elevråd:
Afholdt julefrokost og afslutning

Medarbejdere:
Juleklippedag afholdt og en hyggelig dag.
Juleafslutning d. 20.december.
Brandalarmen gik til juleklippedagen, alle
forlod skolen stille og roligt.

6.

Høringssvar vedr.
takstbetaling.

Til skolebestyrelser og MED-udvalg
Skole- og uddannelsesudvalget sender hermed to
forslag i høring:
Skole- og uddannelsesudvalget besluttede på mødet
den 13. november 2018 at sende forslag til ny
takstbetaling for 10. klassestilbud fra skoleåret
2019/2020 i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser
og MED-udvalg. Forslaget er vedhæftet.
Som det fremgår af sagsfremstillingen indebærer
forslaget:


at der fra skoleåret 2019/2020 for elever i 10.
klasse i et specialtilbud maksimalt gives en
takst pr. elev svarende til takst 1 for
specialskolerne, samt



at der inden det kommende skoleår 2019/2020
udarbejdes et forslag til Skole- og
uddannelsesudvalget til en fælles

Vil bestyrelsen
udarbejde et
høringssvar?

30 min

Drøftelse
Skolestyrelsen udarbejder som
udgangspunkt et høringssvar i samarbejde
med skolens MED-udvalg.
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målbeskrivelse for 10. klasse på
specialundervisningsområdet samt
overvejelser om kommende struktur for 10.
klassestilbuddet til elever i
specialundervisningstilbud.
Hvis forslaget vedtages, betyder det, at der til alle
elever i 10. klasse på Firkløverskolen og
Vesterbakkeskolen betales takst 1, svarende til ca.
180.000 kr. pr. elev i Firkløverskolen og ca. 185.000 kr.
pr. elev på Vesterbakkeskolen.
Til øvrige skoler med elever i 10. klasse i specialklasse
sker der ingen ændringer i forhold til den hidtidige
betaling.
Skole- og uddannelsesudvalget besluttede på mødet
den 13. november 2018 at sende forslag til
takstbetaling for omgængere på samme klassetrin
fra skoleåret 2019/2020 i høring i Handicaprådet,
skolebestyrelser og MED-udvalg. Forslaget er
vedhæftet.
Som det fremgår af sagsfremstillingen indebærer
forslaget


at der fra skoleåret 2019/2020 ikke gives
takstbetaling for elever i specialtilbud, der er
omgænger på samme klassetrin.

Eventuelle høringssvar til forslaget skal indsendes til
christine.frisch.braendstrup@randers.dk senest
torsdag den 20. december 2018 kl. 12.00. Ønsker man
ikke at afgive høringssvar bedes dette oplyses.
Venlig hilsen
Gina Rosanna Renosto
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7.

Tilsyn i pauser

Brittas punkt

10 min

Drøftet pausetilsyn.
Det er et opmærksomhedspunkt generelt
for alt skolens personale.
Opleves der udfordringer skal forældrene
kontakte teamet omkring klassen.

8.

Oplæg om:

Begge dele er indsatser på Mellemtrinnet.

15 min

Orientering

Opfølgning på processen.

5 min

Brugertilfredshedsundersøgelsen er nu slut.
Der er en svarprocenten på ca. 60, hvilket
betyder, at undersøgelsen er valid.

Fuld fart
Den åbne skole.
9.

Brugertilfredshedsunde
rsøgelsen

Tak for hjælpen til alle forældre.
10.

Skolens fysiske rammer

Hvad mangler vi og hvad kunne vi godt tænke os?

15 min

Elsebeth opdaterer mangellisten til næste
skolebestyrelsesmøde.

10 min

Forretningsorden følges, og formanden
skriver til suppleanterne på intra vedr.
indkaldelse af suppleanter.

Ønsker fra skb. i forhold til skolens fysiske rammer,
sendes til Britta inden næste skb. møde.
11.

Suppleanter til skb.

12.

Fotografering

13.

Elevrådseleverne har fri

14.

Forældrehenvendelser

Hvordan/hvornår indkaldes de?

2 min
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15.

Evt.

Til info:
Vi har følgende emner "at rykke op" hvis tid:
Orientering "Plads til forskellighed"
Princip for integration
Princip for integration (skal)


Princip for inklusion



Princip for integration

Med venlig hilsen
Michael, Britta & Elsebeth

10 min.

