
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Morten 

 

Fraværende: Jan, Heidi, Rikke, Anne Julie 

 

DAGSORDEN: Forventet tid 

535. 

Meddelelser fra elevrådsrepræsentanterne: 

Ved Karoline 8A og Frida 4B. 

I det store elevråd skal de have aftalt hvilke nye ting de skal tage fat i 

som de næste emner. Der har været tale om måske at lave en 

demonstration/markering for klimaet. 

Det mellemste elevråd sætter de 4 nye fodboldmål op på asfaltstykket 

ved legepladsen.  

Undersøger hvad andre skoler gør med mad i skoleboden.  

Har lavet et forslag med både en løbe- og gå-bane på hovedgangen.  

 

10 min 

536. 
Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

5 min 

537. 

Meddelelser fra formanden 

Den grønne studenterbevægelse har sendt info om strejke for miljøet den 

30.11.18. 

 

5 min 

539. 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

- Status på svarproces 

Samlet svarprocent på 65 

Alle klasserne har fået en kagemand i dag 

Vi kender pt. ikke datoen for hvornår bestyrelsen får adgang til 

besvarelserne og kan arbejde videre med særligt de lokale spørgsmål. 

 

5 min 

541. 

Opfølgning på skolebestyrelsen i spil 

Punkterne fra de sidste møders arbejde sammenskrives og sendes ud 

sammen med referatet. På det kommende møde prioriteres punkterne til 

det videre arbejde. Punkterne ses sammen med de lokale spørgsmål fra 

Forældretilfredsundersøgelsen. 

 

5 min 

542. 

Meddelelser fra skoleledelsen 

Kort status med de seneste tal fra UVM:  

 Skolen er på niveau i forhold til det socioøkonomiske tal med 6,9 

i karaktergennemsnit og højere end det kommunale gennemsnit. 

 Elevtrivsel: 92,3 med høj trivsel – på sammen niveau som både 

lands- og kommunegennemsnittet. 

 Elevfravær på 5% - under kommune- og landsgennemsnit. 

 85,7% starter på ungdomsuddannelse efter 9. klasse - højere end 

kommunes og tallet på landsplan. 

5 min 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Tirsdag den 11. december 2018 

Kl. : 17.00-19.00 
 

I karnap 1 på A-gangen 

 
 



 

Sammen med it og LæringsCenterRanders afprøvning af to mobile 

touchskærme i to udvalgte klasseværelser. 

 

Ejendomsservice går i den kommende tid i gang med renoveringen af 

lokalerne på skolen: A-gangen, Kantine-køkken og div. malingsarbejde. 

 

De sidste personale arbejdspladser leveres i december og lokalerne 

indrettes endeligt. 

 

Personalerygeskuret fjernes pr. 1/1-19 – som en del af den nye 

kommunale rygepolitik. Skolen bliver total røgfri for alt personale og 

alle elever i hele skoledagen. 

For eleverne er skolens sundhedsplejerske fortsat en naturlig 

sparringspartner i forhold til rygning.  

 

Som en del af juleafslutningen, torsdag den 20/12, går vi alle i kirke. 

 

Gry Aagaard Ladefoged ansættes pr. den 1/1-19. Skolebestyrelsen 

godkender ansættelsen. 

 

Skolens profilvideo er nu klar og kommer snart på hjemmesiden og som 

et opslag på Facebook. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNc3HPAiYK0 

 

543. 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

I morgenbåndet bliver der i først i det nye år ekstra fokus på læsning. 

Positiv modtagelse af den nye kommunale rygepolitik. 

 

5 min 

544. 

Meddelelser fra medlemmerne 

Konfirmationsforberedelsen er for begge klasser placeret om 

eftermiddagen og på enkelte hele dage i samarbejde med skolen som en 

del af den understøttende undervisning. 

 

5 min 

545. 

Evt. 

Den nye samlede børnehave bygges ved skolens område og de skal have 

produktionskøkken. Der er tænkt på parkeringspladsen sammen med ind- 

og udkørslens muligheder. 

Der afholdes møde med børnehaven inden jul om genhusning af 

børnehavebørn på skolen i børnehavens byggeperiode. 

 

5 min 

540. 

Skolebestyrelsens årsberetning 

Udarbejdelse af årsberetning. 

Keld sender foreløbig årsberetning til Jesper 

 

45 min  

 Pause og spisning 25 min 

Næste møde tirsdag d. 06/02 2019 kl. 17.00-19.00 

https://www.youtube.com/watch?v=yNc3HPAiYK0

