Blommevej 50
8930 Randers NØ
tlf. 89 15 42 89
vesterbakkeskolen@randers.dk

VESTERBAKKESKOLEN

Invitation og dagsorden til bestyrelsesmøde den 6.12.2017 kl. 18.30-21.30
Randers 29.11.2017
Tidspunkt
18.3019.00
19.0019.30

Mål
Velkomst og julefrokost

Formål

Vedtagelse af Princip
for:
 Antimobbestrategi,
 Politik om
kommunikation
 Princip om åben
skole,
 Princip om
hjemsendelse af
syge børn

Forventning

Referat

Vedtagelse af
principper på
baggrund af
drøftelser på
tidligere
skolebestyrelses
møder

I forhold til de udsendte principper:
- Det ønskes at formuleringen omkring
syge børn kvalificeres med en kort
præcisering. Der tilføjes: et barn er syg
og skal sendes hjem når teamet omkring
barnet vurderer om tilstanden afviger fra
barnets normale tilstand.
- i forhold til princip om at forebygge
mobning: vi erstatter ordet drille med
mobbe.
- I forhold til princip om åben skole: “At
Vesterbakkeskolen åbner sig i forhold til
omverden og derved giver eleverne
mulighed for integrere sig i samfundet.
Det er særlig vigtigt for
Vesterbakkeskolens elever for at vi
skaber en skole med et inkluderende
perspektiv på omverdenen.
“De næste skridt ”skal tilføjes alle
principper samt registrering af hvornår
de skal revideres. Næste skridt ændres til
Effektuering af princip for osv.

19.3019.45

Forretningsorden

19.45-

Forældreforening,

Hermed
sendes et
nyt
forslag til
styrelsesv
edtægt
for
Randers
Kommun
e i høring.
Drøftelse

Høringssvar
udarbejdes

Forretningsorden: bestyrelsens drøfter
forslag til styrelsesvedtægter hvor under
der rejses et spørgsmål til hvorvidt
hensigter og motiver, fordele og
ulemper. Vi aftaler at Henriette, Anne og
Mette Brask laver et høringssvar.

Vi tager

. Vi vender mulighederne for det
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20.00

20.0020.30

initiativer og
muligheder for
fondssøgning.
Klasseøkonomi,
forældrebetaling af mad
og udflugter
Se notat fra
Sekretariatet Børn og
skole

af
mulighed
er
Drøftelse
af
bestyrelse
ns
holdning,
på
baggrund
af notat
samt VBS
praksis.

drøftelsen med
på internatet

kommende arbejde med
fondssøgning.

Udmelding fra
bestyrelsen til
resten af skolen.

Klasseøkonomi:
Klaus orienterer om baggrunden for
punktet og bestyrelsen drøfter de
forskellige dilemmaer. Der peges på at
det er en god ide at fastsætte beløbet til
klassekassen. Derud over bærer
drøftelsen præg af en grundig
gennemgang af forskellige konkrete og
tænkte eksempler.
Der peges på at det er vigtigt at det er
personalet på skolen der definerer en
given aktivitet og man vil derfor ikke
kunne “ købe” sig til indflydelse. Det skal
aldrig være børn der betaler for voksne.
Der må aldrig planlægges aktiviteter der
på grund af økonomi ekskluderer børn
fra aktiviteter.
Vi ønsker at fremme engagement og
initiativ fra forældre og vi ønsker ikke at
lave regler der fratager dette.
Det er bedre at kunne stille en pose mad
end at blive bragt i en situation hvor man
skal sige at man ikke har råd til dyre
aktiviteter som fx Sølund
Der peges på at ledelsen skal sikre at de
aktiviteter der planlægges og hvor der er
en form for frivillig “betaling eller anden
bidrag” er inden for rimeligheden og
fornuftens grænser. Der peges også på at
der laves en drøftelse i faggrupperne af
hvilken praksis der i dag er i klasserne
således at vi får større gennemsigtighed i
den kultur vi har på skolen omkring.
Der bliver peget på at det kan være
meget vigtigt at være nysgerrig på hvad
særlige oplevelser kan være vores børn.
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Hvordan sikre vi at de får mulighed for de
oplevelser man får i fællesskaber,
lejrture, overnatninger osv. Uden at det
bliver et overforbrug, at ture og kultur
arrangementer som erstatter “særlige
oplevelser”.

Evt.

Helle orientere om sagen omkring SKATs
beskatning af forældres egen kørsel af.
- Klaus orienterer om at han holder 4
ugers barsel i Marts.2018
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