
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Anna-Maj 

 

Fraværende: Eleverne 

 

Dagsorden og referat: Forventet tid 

492. 

Meddelelser fra elever 

Eleverne har meddelt til Morten, at de havde en rigtig sjov og hyggelig 

elevernes dag i sidste uge og at elevrådsformanden nu er gået på 

læseferie. 

5 min 

493. 
Godkendelse af referat 

Godkendt, dog med den bemærkning at punktet 484 – høringssvaret 

omkring budget, har deadline i september. 

5 min 

494. 
Meddelelser fra formanden 

Deltagelse i skolebestyrelsesnetværk i Randers kommunen blev drøftet. 
5 min 

495. 

Forslag til høringssvar omkring budget 2019-2022 

Drøftelse af udkastet og aftale processen frem mod at få det overdraget 

til den nye bestyrelse. 

Ledelsen finder data på antal medarbejdere i løbet af de sidste fire år som 

input i høringssvaret. 

Indholdet i udkastet drøftes. Anna-Maj samler bemærkninger sammen. 

Forslaget til høringssvaret overleveres til endelig behandling af 

kommende skolebestyrelse. Ledelsen sætter det på dagsorden i august 

2018. 

20 min 

496. 

Orientering og godkendelse af nyansættelser på skolen. 

Ledelsen og et enigt ansættelsesudvalg indstiller følgende to lærere til 

ansættelse.  

Daniel Overgaard Nielsen 

Katrine Bak Jakobsen 

Skolebestyrelsen godkender ansættelserne. 

Vi har også to andre nye medarbejdere. De er fundet i den interne 

forflytning mellem Randers kommunes skoler. Velkommen til 

Børnehaveklasseleder Tonie C. B. Sørensen fra Kristrup Skole og 

Marie Louise W Graversen fra Korshøjskolen. 

5 min 

497. 

Meddelelser fra skoleledelsen 

Stor ros til 9. årgang for at skabe en god dag for alle skolens elever. 

Eleveres dag forløb godt – stor ros til elevrådet.  

På skolen foregår afslutningen af de faglige nationale test og den 

nationale trivselsmåling. 

Undersøger, med hjælp fra ejendomsservice, om musiklokalet kan flyttes 

ned i festsalen. 

Satellitten skal have et par ekstra lokaler på G-gangen i kommende 

skoleår, da de to små pavilloner nedlægges. 

Udskolingen fortsætter med at være samlet på en gang også i kommende 

skoleår – udskolingsgangen kommer således til at lægge på til F-gangen.  

5 min 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Mandag den 28. maj 2018 

Kl. : 17.00-19.00 
 

I karnap 1 på A-gangen 

 
 



Administrativt arbejdes der med at indhente div. personale-

dokumenterne som en afledt effekt af EU-dataforordningen. 

Platformen Aula, som skal overtage for Intra, tages i brug i 2019. 

Arbejdet med MinUddannelse fortsættes i kommende skoleår. 

Information om MU sendes ud til forældregruppen op mod 

sommerferien.  

Opfølgning på økonomien. Status er pt. at vi lægge ca. 200.000kr. over 

målet på at afdrage på gælden med 750.000kr. 

498. 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Fagfordelingen for kommende skoleår er i sidste fase. 

Stort og flot fremmøde til skolefesten for 0.-4. årgang. Der laves nok et 

eller andet ekstra for indskolingsklasserne ud af overskuet fra 

skolefesten. 

Urafstemningen om resultatet af overenskomst er i gang og der er 

deadline på søndag. 

Præsentation i sidste uge af de to kommende kollager der er blevet 

overflyttet. Tonie og Marie Louise. 

5 min 

499. 

Meddelelser fra medlemmerne 

Efterspørger om der opleves problemer med cyklerne i cykelskurene? 

Det er ikke oplevelsen. 

En fantastisk herlig skolefest – med meget aktive børn. 

Elevernes dag er et unikt koncept – godt initiativ. 

5 min 

500. 
Orientering fra støtteforeningen 

Ikke noget denne gang. 
2 min 

501. 
Evt. 

Ingen ting. 
5 min 

 

Derefter sommerfrokost 


