Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 24. januar 2017

Kl. : 17.30-19.30
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Carsten
Fraværende: Heidi Vibe, Birthe Rusike, ingen elever

DAGSORDEN:
455.
456.
457.

458.

459.

460.

461.

462.

Meddelelser fra elever
Ingen elever
Godkendelse af referat
Referat godkendt
Meddelelser fra formanden
Intet
Udbygningsplan for skolerne i Randers kommune.
- Udarbejdelse af udtalelse.
Følgende ”overskrifter” blev valgt, og forskellige medlemmer
formulerer en kommentar (se navn i parentes)
 Toiletforhold (Bo)
 Udearealer (Morten m.fl.)
 Trafik (Carsten)
 Lokaleforholdene i Satellitten (Heidi S.)
 IT- udstyr (Jesper P.)
 Daginstitution (Anna-Maj)
Indlæg sendes til Morten senest 30.1.
Økonomi
- Orientering om den aktuelle status
De endelige tal for december 2017 er endnu ikke læst ind i systemet, men
umiddelbart ser det ud til, at vi får et fint driftsoverskud, og at vi samlet
kommer ud med et underskud (inkl. det overførte underskud) på 4,5%.
Skolebestyrelsen anerkender ledelse og ansatte for indsatsen for at opnå
dette.
Kvalitetsrapport for skolevæsnet i Randers Kommune
- Udarbejdelse af udtalelse
Anna-Maj skriver et udkast til en udtalelse, der kan godkendes pr. mail.
Deadline 30.1.
Skolebestyrelsesvalg
- Nedsættelse af valgbestyrelse
- Fastsættelse af valgmøde dato
Valgbestyrelse: Morten, Peter og Bo
Opstillingsmøde: Torsdag den 22. februar kl.17
Meddelelser fra skoleledelsen
Forældremøderne har været en succes. Medarbejderne har ydet en rigtig
god indsats. Der vil blive gennemført en evaluering på personalemøder i
afdelingerne.

Forventet tid
5 min
2 min
5 min

30 min

2 min

30 min

15 min

5 min

463.

464.
465.
466.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Forældremøderne evalueres i morgen. Der orienteres om dette på næste
møde.
Meddelelser fra medlemmerne
Forældrerep. Jesper Pedersen har rejst bekymring for trivslen og
udviklingen i 3.b, på egne og forældres vegne i klassen.
Orientering fra støtteforeningen
Intet
Evt.

Næste møde: Keld fortæller om sit indtryk af Langå Skole som nytilkommen
Evaluering af forældremøderne

5 min

5 min
5 min
5 min

