
 

 Hobrovejens Skole                    Gethersvej 36                   8900 Randers C                    89 15 44 55                    hobrovejens.skole@randers.dk 

 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2019 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede:  Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Line Tarp, 

Hanne Lise Paysen, Lene Thor, Ann Thagaard, Rune Nielsen, Heidi Kramer 

 

Afbud: Tina Bak 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 

- Medarbejdere 
- Elevråd 

- Ledelsen 
 

Formanden; I perioden frem til jul varetager Line 
formandsposten, da Tina har fået nyt arbejde.  

Mogens, Tina og Lina har været til møde vedr. skolernes 
økonomi. Der arbejdes med en ny tildelingsmodel af skolernes 

ressourcer.  
Medarbejderne; Vi er kommet godt i gang med det nye 
skoleår. Alle lærerne har været en dag på kursus i uge 32 i 
mentalisering. Et kursus pædagogerne også har været på. 

Personalet arbejder videre med det på næste personalemøde. 
Vi har fået tre nye personaler – en lærer, en pædagog og en 
børnehaveklasseleder.  
Elevråd; Der er ikke valgt elevrådsrepræsentanter endnu. 
Ledelsen; Alle skoler i kommunen skal have kortlagt deres 
professionelle kapital. Det er noget, vi kommer til at arbejde 
med i personalegruppen bl.a. ud fra et spørgeskema, som alle 

skal udfylde i september. Herudover skal vi lave APV i oktober 
måned.  
Vi håber på, at vi i begyndelsen af september, vil vi få svar på, 
om vi får godkendt vores ansøgning til Velux-Fonden.  
Vi har haft brand i vores skolekøkken. Skaden er heldigvis 
begrænset til skolekøkkenet, som renoveres her i efteråret. 

Det gælder både lofter, vinduer, vægge, gulv og hvidevarer. 

Forsikringen har vurderet, at vi ikke får køkkenelementerne 
skiftet. Skolebestyrelsen ønsker at lave et skriv til politikerne 
om at få økonomi til at skifte køkkenerne ud.  
Der har været hærværk på vores nye hal. Der er blevet malet 
graffiti på den ene langside og tre af vores nye 
udendørslamper er sparket i stykker. Det er meldt til politiet 

og skaderne er nu udbedret.  
  

2. Fordeling af 
skolebestyrelsesmedlemmer 
på årgange 
Beslutning 

 

Beslutning vedhæftet referatet.  

3. Fælles info på forældremøder? 
Drøftelse/beslutning 
 

Der er lavet 7 punkter, som bestyrelsen informerer om på 
forældremøderne. Punkterne er vedhæftet referatet.  

4. Start på nyt skoleår/1. 
skoledag 
Evaluering 
 

Alt forløb planmæssigt.  

5. Forældreskole 
Orientering 

 

Vi kører vores andet år med forældreskole, som også har titlen 
Parat til skolestart. Møderne er for forældre og børn på 0. 

årgang. Møderne har til sigte at informere forældrene om, 
hvilken stor rolle de har i deres barns skolegang og hjælpe 
dem med gode ideer og inspiration. 
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Det første møde havde vi i juni måned og i går afviklede vi det 
andet møde. Det sidste møde er i september måned.  
I går deltog 174 børn og forældre – helt fantastisk fremmøde.  
 

6. Personalets dag 5. oktober 
Handling fra skolebestyrelsen? 
Drøftelse 
 

Lørdag den 5. oktober der er Lærerens dag. På vores skole 
kalder vi det Personalets dag, da vi mener, det skal gælde hele 
vores pædagogiske personale.  
Skolebestyrelsen opfordrer klasseforældrerådene til at vise 
personalet lidt ekstra opmærksomhed fredag den 4. oktober. 
  

7. Skolen for Alle 
Opfølgning 
 

Personalet arbejder videre med projekt Skolen for alle. Vi får 
blandt andet besøg af Rasmus Alenkær, som arbejder meget 
med inkluderende læringsmiljøer. Han kommer og skal være 
på skolen 8 dage her i efteråret samt en pædagogisk 
eftermiddag.  

Vi får endvidere besøg af Marilyn Friend, som er ekspert på 

Co-teaching, som vi arbejder med i alle klasser. Hun kommer 
på skolen den 4. oktober.  
Begge besøg er til inspiration for hele personalet og der 
arbejdes videre med nye tiltag.  
En gang i januar skal vi have beskrevet vores arbejde og lave 
en status.  

 

8. AULA 
Orientering 
 

Den 21. oktober lukker intra ned og Aula overtager vores 
platform til kommunikation. Lige nu er der åbnet for 
personalet, så derfor skal vi gang med at bruge det, så vi er 
bedre klædt på, inden forældrene skal tage det i brug.  
Der er oplæg om Aula på alle forældremøderne.  

 

9. Årshjul 2019/2020 
Forslag 

 

Forslag til årshjul gennemgået og drøftet. Vi tager det med på 
næste møde, hvor det forventes, at alle har orienteret sig i 
bilaget.  

 

10. Forældretilfredsheds-
undersøgelse (FTU) 
Opfølgning 
 

Vi har tre indsatsområder på Ro og orden, Udearealer og 
Lektiepolitik.  
Vi har arbejdet en del med udearealer. Derudover har SFO 
arbejdet med området omkring kommunikation.  
Vi ønsker punktet på til næste møde til fortsat drøftelse.  
 

11. Lejrskole 
Forespørgsel fra 5. årgang 
 

Sidste år besluttede skolebestyrelsen ikke at gennemføre 
lejrskole på 5. årgang grundet økonomi. Nuværende 5.årgang 
er kommet med et forslag, da de ønsker bestyrelsen skal 
genoverveje beslutningen.  
Punktet udsættes til næste møde. Bestyrelsen ønsker mere 

indsigt i skolens økonomi, for at kunne træffe den rigtige 
beslutning.  
 

12. Evt. 
 

 

 

Næste møde tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 17-19. 


