
 Skolebestyrelsesmøde 
 Torsdag den 23. august 2022 

 Kl.: 17.00 til 19.00 

 

ORDSTYRER: Morten 

Fraværende: Heidi Dahl Bøhm (barn i 6A) 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

1 
Velkommen og præsentation af medlemmerne 
Foto af hvert enkelt medlem til hjemmesiden.  

Elevråd repræsentanterne deltager fra kommende møde.  

Præsentationsrunde: 
Alice Juhl (barn i T) 

Anita Tolborg van Westbroek (barn i T) 

Heidi Fonnesbek (børn i 5A og Y) 

Line Mogensen Vindum (barn i 1A) 

Sara Fink Søndergaard (barn i 2A) 

Torben Andersen (barn 1A) 

Daniel Overgaard Nielsen (medarbejderrepræsentant) 

Gry Aagaard Ladefoged (medarbejderrepræsentant) 

Keld Fihl (Viceskoleleder – sekretær i skolebestyrelsen) 

Morten Møhlenberg Jakobsen (Skoleleder) 

 

Man sender et billede til Mortens e-mail på morten.jakobsen@randers.dk 

15 minutter 

2 
Konstituering af skolebestyrelsen 

Valg af formand og næstformand. 
Torben er valg som formand og Anita som næstformand. 

15 minutter 

3 
Forældre repræsentant til Randers fælles Skoleråd 

Skolebestyrelsesformanden er født medlem i Skolerådet. 

5 minutter 

4 
Endelig mødeplan (se kalender bilag) 

Forslag til dato for en arbejdslørdag 24/09 kl. 09.00-14.00 (se bilag). 

Den endelige dato for arbejdslørdagen er den 19.11.22 kl. 9-14. 

5 minutter 

mailto:morten.jakobsen@randers.dk


Nummer Emner Forventet tid 

5 
Rundvisning på skolen del 1. 

Skolens lokaleoversigt (se bilag) 

Overordnet præsentation af skolen og første del af rundvisning på skolen 

30 minutter 

6 PAUSE MED FORPLEJNING 20 minutter 

7 
Meddelelser fra skoleledelsen 

Kommunen er i gang med en spørgeskemaundersøgelse til aktørerne på 
specialklasseområdet. Det er sendt ud til både forældre, ledelse og 
personalet. 

Fortsætte arbejdet med skolens fokusområder i skolebestyrelsen. 

Morten gav kort oprids omkring undervisningsmiljø, overgange mm. 

Chromebooks og Google Workspace 

Vi følger de kommunale retningslinjer, og det er godkendt til brug i skolen i 

Randers Kommune. 

Besøg af skole og uddannelse udvalget.  

Udvalget kommer på besøg tre gange over det næste halve år. Den 30. 

september mødes de med elever, medarbejder og ledelse. Den 30. 

november kommer formanden fra udvalget. Den 1. februar kommer 

udvalget og mødes med skolebestyrelsen. Mere herom senere. 

15 minutter 

8 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Opstarten på skoleåret. 0. klasserne er kommet godt i gang med stor 
opbakning fra forældregruppen.  

Udskolingen har taget deres nye område i brug. Der har været et elevudvalg 
med til at arbejde med omgangsformerne.  

Satellittens indskolingen er også kommet godt fra land med et godt 
samarbejde med forældrene.  

Det fungerer overordnet godt med den nye organisering af lokalerne i 
Satellitten.  

Temaugen i uge 41. Der er fokus på verdensmålene og samarbejdet på tværs 
af årgangene. 

En af skolens naturfagslærere deltager i det kommunale bæredygtigheds 

aktør forløb. 

5 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

9 
Meddelelser fra medlemmerne 

Efterspørger perspektiverne fra både skole, Satellitten og SFO som en fast 

del af bestyrelsesmøderne under meddelelser fra. 

5 minutter 

10 
Evt. 

Ikke noget denne gang 

5 minutter 

 

Næste skolebestyrelsesmøde 28.09.2022 klokken 17.00 – 19.00 


