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VESTERBAKKESKOLEN
Skolebestyrelsesmøde d. 07.05-18
Mødedeltagere:
Klaus Viggers, Mette Brask, Esben Horn Risgaard, Malene Svangren, Brian Bech, Henriette Maalland, Natascha Filtenborg Laursen, Anne
Murray
Referent: Natascha Filtenborg Laursen

1. Nyt fra forældreforeningen:
Forældreforeningen har fået bevilget midler af Djurslandsbank samt Randers FC. Djurslandsbank samt Randers FC vil
gerne overrække nogle penge til skolen. De kommer og tager billeder af eleverne når pengene bliver overdraget. Der
arbejdes i forældreforeningen på at lave en hyttetur, for alle skolens elever. Se opslag herom på Forældreintra.
Næste projekt bliver at indsamle penge til, at eleverne kan deltage på Sølundfestival.
2. Status på ’udviklingsplan på specialområdet’:
Klaus informerer om, at skolens ledelse har deltaget i forskellige arbejdsgrupper i forhold til udviklingsplan for
specialområdet. Skole og uddannelsesudvalget har behandlet de fremkomne forslag og forslagene er i videre
behandling af forvaltningen.
I forbindelse med udviklingsplanen, ønsker skolen et møde med økonomiafdelingen i Randers kommune, i forhold til at
vurdere virkningerne af en differentieret takst for skolens elever.
Der var dialog omkring visitationen, hvor der har været fokus på, at inkludere elever i mindre vidtgående tilbud.
Der diskuteres i plenum omkring begrebet inklusion, herunder trivsel, økonomi, handicapforståelse etc.
3. Videre arbejde i arbejdsgrupper
Der tales om værdigrundlag, som et punkt der skal synliggøres på hjemmesiden - der laves en brainstorm omkring
værdier, som en nedsat arbejdsgruppe (Mette, Anne og Henriette) skal medtages til næste møde inden det skal på
hjemmesiden.
Vi diskuterer lejrskole-principper og indholdet af dette. Der bliver talt omkring lønninger til ansatte på skolen, når der skal
overnattes på skolen og derfor skal, der snakkes om meningen med overnatninger og lejrskole. Lejrskole-punktet skal
tages op til næste bestyrelsesmøde, således vi kan kvalificere kvaliteten i overnatningen og rammesætte de
pædagogiske overvejelser i overnatningen/lejrskolen.
4. Indhold på næste møde:
a. Status på udvikling af specialområdet for Randers kommune.
b. Lejrskole (principper)
c. Frem til næste møde arbejdes der videre med hjemmesiden. Der er valg blandt personalet til
skolebestyrelsesmøde på skolen d. 28/5. PT er Anna, Anne og Natascha opstillet.
d. På næste møde, holdes der afslutning for året, der gik og samtidig skal der snakkes om planlægningen
af forældremødet efter sommerferien. Der snakkes kort om indholdet af forældremødet og der foreslås
at afprøve samme metode, som sidst. På denne måde har vi mulighed for dataindsamling omkring
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effekten af inddragelse af forældrene på mødet. Der tales om skolens principper og at lade disse være
genstand for forældremødet, således principperne kan synliggøres både i praksis og på hjemmesiden.
Dato for næste møde: 6/6-18 kl. 16-19
Evt.
Malene Svangren nævner forløbet omkring ’Syn og indlæring’ omkring lydprøver og syntest. Malene har skrevet til
Dorthe Borgkvist, som har informeret om at hun er velkommen på klinikken mod betaling.
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