
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Bo 

 

Fraværende: Heidi Vibe, Jesper Nøjsen, Marianne, Heidi S 

 

DAGSORDEN: Forventet tid 

441. 

Meddelelser fra elever 

Rose fra 5. er valgt som formand for elevrådet for mellemtrinnet. 

Eleverne har drøftet morgentid. Eleverne oplever ikke, at de kan bruge 

morgentiden effektivt, det ville være bedre med mere sammenhængende 

tid til lektier, bevægelsesbånd el. lign. Fra mellemtrinnet sætter man 

også spørgsmålstegn ved værdien af morgensang. 

Man har også et ønske om, at busserne kører ud af byen, før de afleverer 

børnene i byen. Det kunne måske tilskynde nogle af de elever, der bor i 

byen til at gå eller cykle. 

Der er et behov for at få renoveret baderummene ved gymnastiksalene – 

tryk på vandet i bruserne og alger el. lign. 

Der arbejdes videre med toiletforhold – forespørgsler om forholdene på 

de andre skoler. 

Aleksander har været til møde i samarbejdsgruppe i Randers i dag, hvor 

der er blevet talt om ungdomsuddannelser. 

5 min 

442. 
Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 
5 min 

443. 

Meddelelser fra formanden 

Peter har fået en henvendelse fra Randers Lærerforening, der spørger, 

om man kan finde en repræsentant til et møde med Folkekirkens 

Skoletjeneste og Randers Lærerforening den 11.1.2018. Han sender den 

rundt, og så kan man melde tilbage, hvis man kan deltage. 

5 min 

444. 

Forslag til ny styrelsesvedtægt for Randers Kommune 

- Høringssvar 

Forslag til høringssvar blev delt rundt. Bestyrelsen foreslog, at man 

tilkendegiver opbakning til at lave et skoleråd og tilslutter sig ellers 

forslaget.  

10 min 

445. 

Økonomi  

- Orientering om den aktuelle status 

Det aktuelle niveau for driftsoverskuddet gør det muligt at nå en ”gæld”, 

der udgør ca. 5%, der jo er grænsen. Vi forventer et tilsvarende resultat 

til næste år. Det skulle give mulighed for, at vi ikke skal spare så meget, 

som vi har skullet i år, og dermed kan lette presset på personalet lidt. 

Budgettet for 2018 skulle komme en af de nærmeste dage. Det bliver 

sendt rundt, når det er kommet. 

10 min 

446. 

Afdelingsvise ”forældrestormøder” i januar  

- Plan fra Jesper og Anna-Maj 

Planen blev diskuteret i smågrupper, og forslag blev samlet op. 

Anna-Maj laver et oplægsmateriale, der sendes rundt. 

Fordeling: 

15 min 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Torsdag den 14. december 2017 

Kl. : 17.00-19.00 
 

I karnap 1 på A-gangen 

 
 



16. januar (indskoling): Heidi, Jesper 

17. januar (mellemtrin):Anna-Maj, Bo 

24. januar (Satellitten og udskoling):Birthe, Carsten, Peter 

Møderne afholdes kl. 17-19 

Planen er at skolebestyrelsen har det første kvarter, derefter skolen i ca. 

15 min, efter dette går man ud i klasserne. 

447. 
Nyt fra Satellitten 

Intet 
5 min 

448. 
Nyt Fra SFO 

Intet 
5 min 

449. 

Meddelelser fra skoleledelsen 

Vi er blevet kontaktet af P4 Østjylland angående toiletforhold i dag. De 

har fået resultatet af den undersøgelse, der blev lavet i forbindelse med 

DCUM-projektet. 

Trivselsmålingen skal laves fra medio januar til medio februar. Vi 

inddrager elevrådet i arbejdet med denne. 

Vi er som skole blevet optaget på positiv listen omkring CSR 

certifiserede virksomheder/instituationer i Randers kommune. Det vil 

sige, at man har valgt at indstille os som mulig modtager af denne 

certifisering. https://erhverv.randers.dk/arbejdskraft/csr-randers/ 

5 min 

450. 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Der er travlt med at få afholdt skole- hjemsamtaler og julefester inden 

ferien. 

5 min 

451. 
Meddelelser fra medlemmerne 

Intet 
5 min 

452. 
Orientering fra støtteforeningen  

Intet 
5 min 

453. 
Evt. 

Pigerne fra 5. klasse lavede et meget smukt Luciaoptog i går. Først til 

morgensang og derefter på Kildevang, hvor de vakte stor begejstring. 

5 min 

454. 
Personsager 

Nej 
5 min 

 

Næste møde: Onsdag den 24.01.2018 kl. 17.30 – 19.30 (efter ”stormøde”) 

https://erhverv.randers.dk/arbejdskraft/csr-randers/

