
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Heidi Vibe 

 

Fraværende: Jesper, Birthe, Peter og eleverne 

 

DAGSORDEN: Forventet tid 

467. 
Meddelelser fra elever 

Afbud fra elevrådsrepræsentanterne. De har været til fælles 

elevrådsarrangement i Randers. 

5 min 

468. 
Godkendelse af referat 

Godkendt og underskrevet 
2 min 

469. Meddelelser fra formanden 5 min 

470. 

Evaluering af forældremøderne 

Evalueringen har været på dagsorden i afdelingsmøderne.  

Tanker om at sprede møderne over flere uger.  

Tidspunktet for placeringen på skoleåret.  

Generelt har personalegruppen en positiv oplevelse af de fælles 

forældremøder. 

Positivt at skolebestyrelsen var på i det fælles oplæg. 

Information om indholdet af den fælles del er vigtig. 

Anbefalingen er at skolebestyrelsen har en aktiv rolle på det fælles del af 

forældremødet. 

15 min 

471. 

Økonomi  

- Orientering om resultat for regnskabsåret 2017 

Driftsoverskuddet for 2017 endte på 675.364,-kr. 

Skolen samlede underskud er nu kommet under den kommunale 5%-

tilsynsgrænse. 

Skolen har to år til at afvikle den resterende gæld som samlet er på 1.4 

mio.  

2 min 

472. 

Skolerapporten 

- Drøftelse af skolens aftalemål se afsnit 2. 

Skolebestyrelsens bemærkninger til aftalemålene er at det er 

kerneområdet der er lavet aftalemål på.  

Drøftelse af forskellige tiltag der skal understøtte arbejdet for at nå 

aftalemålene. 

30 min 

473. 

Skolebestyrelsesvalg 

- Orientering og opfølgning. 

Der er to nye forælder som har meldt sig som 

skolebestyrelsesrepræsentanter. 

Opstillingsperioden løber frem til den 12.3.18 

Skolen rundsender en opfordring til endnu flere forældrene om at stille 

op. 

15 min 

474 
Ansøgning omkring kortere skoledag 

Der er officiel ansøgningsfrist til kommende skoleår i slut marts.  
15 min 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Tirsdag den 27. februar 2018 

Kl. : 17.00-19.00 
 

I karnap 1 på A-gangen 

 
 



I Randers Kommune kan man ansøge om kortere skoledage for 4. til 9. 

årgang. 

Skolebestyrelsen anbefaler at der ansøges igen. 

475. 

Meddelelser fra skoleledelsen 

- Der har været ansættelsessamtaler i Satellitten, men der er i denne 

omgang ikke fundet den rette person. Der søges igen op til 

kommende skoleår. 

- En pædagog fra mellemrummet har fundet nyt arbejde. Det 

dækkes ind med en pædagog fra skolen og en lærer fra Satellitten. 

Herunder indtryk fra Keld 

Keld delte sit første indtryk med skolebestyrelsen.  

15 min 

476. 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Fælles fastelavn med skole og SFO – en festlig dag. 

Oprydning i metalsløjd der kan skabe sammenhæng med HDS-faget. 

9. klassernes projektuger foregår i uge 8 og 9 med gode resultater af 

eleverne. 

MUS-samtalerne afvikles i februar og marts. 

Tema- og musicalugen forberedes der til i uge 12. 

Spændte på hvad OK-18 ender ud med. 

5 min 

477. 
Meddelelser fra medlemmerne 

Deltagelse i ansættelsessamtaler i Satellitten. 

Udearealerne mangler skate-rampen.  

5 min 

478. 
Orientering fra støtteforeningen 

Ikke noget 
1 min 

479. 
Evt. 

Ikke noget 
5 min 

 

Næste møde: mandag d. 19. Marts kl. 17.00 – 19.00 


