Referat af skolebestyrelsesmøde d. 5/11-2018
Orientering fra ledelsen.
Status – her og nu :
Økonomi/rammebesparelse på 1,3 mil : Vi skal flytte penge fra specialområdet til normalområdet. Det er
en rammebesparelse, således at Mette og Esben kan beslutte hvor besparelserne skal tages. Esben siger, at
det selvfølgelig får konsekvenser for skolen.
Indsatsområder og prioriteringer næste skoleår : Styrke udeskoleområdet samt sætte vinduer op i
hygiejnerummet. Der bliver snakket om visioner ifht. vores områder og vedligehold af f.eks. legeplads og
udeområder.
Klassedannelser: Der arbejdes allerede nu på ledelsesgangen med et overblik over næste skoleårs klasser
og evt. ændringer.
Høringssvar vedrørende befordring: Se bilag 1.
Præsentation af samarbejdspartner Per Rasmussen, fra Randers FC :
Per fortæller om ham selv og arbejdet i Randers FCs jobakedemi. Han uddyber samarbejdet med
Vesterbakkeskolen, hvor han fortæller om de enkelte elevers udvikling gennem tiden og hvilke formål, der
er for elevernes arbejde i Randers FC. Det skal give mening for den enkelte. 15 % af de ansatte i Randers FC
har enten et handicap eller andre begrænsninger, der gør at de ikke kan have et almindeligt arbejde.
Randers FC vandt Dansk handicapforbunds beskæftigelsespris
Der skal søges satspuljemidler ifht. at gøre mini-praktikantforløbet endnu større.
Præ-forløb på praktikker således de er klar til erhvervslivet. Randers FC har 250 samarbejdspartnere,
således at der er mulighed for vores elever at komme i andre praktikker i kommunen, således det giver
mening for den enkelte elev.

Referat :
Formandens punkter
Elevplaner/undervisningsplaner og den nye platform : Henriette spørger ind til om Aula er et krav for os,
hvilket ledelsen svarer ja til. Der skal tre medarbejdere på kursus og blive ’Aula-uddannede’ – en lærer,
pædagog og en administrativ medarbejder. Der arbejdes på at en medarbejder med erfaring for området
fra mariager-fjord kommune, skal komme og give os en hjælpende hånd med at komme i gang, når vi har
kendskab den nye platform.
Nyt omkring det nye skoleråd : Henriette er valgt som formand i det nye skoleråd. Der er 21 deltagere.
Første møde kommer til at omhandle budget – der ønskes sparring fra forældre, lærerforeningen, BUPL,
elever, skoleledere om et bud på deres ideer om et budget forslag.
Madordning: Esben arrangerer et møde med www.skolemad.nu således Lenes ressourcer kan bruges på
flere pædagogiske emner.
Planlægning af temaaftener for forældre : Januar-mødet.

Afrunding og evt.
Brian foreslår at der skal være elevrepræsentanter med fra elevrådet her på skolen når der er
forældrebestyrelesmøder.

