Skolebestyrelsesmøde torsdag den 20. februar 2020 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Line Tarp,
Hanne Lise Paysen, Heidi Kramer, Tina Bak
Afbud: Lene Thor, Rune Nielsen, Gustav og Mathias fra 6.kl.

1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen
AULA
Køkken

Formanden;
Der er nyt møde i Skolerådet om 14 dage. Line deltager.
Medarbejdere;
Vi har afholdt personalemøde, hvor vi har talt om resultaterne
af målingen af skolens professionelle kapital.
Vi arbejder videre med vores indsats omkring Skolen for alle.
Vi holder fastelavnsfest i morgen formiddag for 0.-3.klasse.
Vi har ansat to nye pædagoger – Nikolaj og Nicolaj. Desuden
er Isabella, som har været midlertidig ansat, blevet fastansat.
Ledelsen;
Vi fortsætter med Aula, men har stadig udfordringer omkring
komme/gå funktionen i SFO. En del kommuner er gået
sammen om at klage over komme/gå, der ikke fungerer i hele
landet. Vi er meget glade for vores superbrugere, Christina og
Sandra, som hjælper os med Aula på skolen.
Vi er ved at få monteret det nye køkken til skolekøkkenet. Vi
glæder os meget til at tage det i brug.
Der er blevet lavet en APV (Arbejdspladsvurdering) på skolen,
som også er lavet i hele Randers Kommune. Vi fik rapporterne
ud i januar, med nogle fine resultater. Arbejdsmiljøgruppen
arbejder videre med rapporten.
Der er møde med alle forældre til førskolen på mandag. Vi har
59 elever tilmeldt til førskolen, som starter 1. marts. Vi får fire
pædagoger ude fra børnehaverne og derudover har vi tre af
skolens ansatte i førskolen.

2. Skolen for Alle
Orientering
Afsluttende rapport

Forskningsdelen af projektet er afsluttet nu og vi har været til
det afsluttende møde med Micki Sunesen, som har lavet
slutrapporten. Han peger på 15 områder, som kræver særlig
opmærksomhed, hvis man ønsker at arbejde med Skolen for
alle.
Vi fortsætter med at orientere om Skolen for alle under
punktet meddelelser, i stedet for at punktet er et selvstændigt
punkt.
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3. Økonomi
Årsregnskab

Gennemgang af skolens regnskab for 2019.
Vi har afsat penge til skolens udearealer, som vi skal i gang
med til sommer.

4. Årsberetning 2019
Drøftelse

Line laver årsberetningen for 2019.

5. Kvalitetsrapport
Gennemgang og drøftelse
(Bilag)

Gennemgang af rapporten, som er en samlet rapport over alle
skolerne i Randers Kommune. Vi har ligeledes sendt en
udtalelse til Kvalitetsrapporten. Senere får vi en rapport, som
kun omhandler vores skole. Denne rapport skal der også
arbejdes videre med.

6. Undersøgelse af distriktsvalg
Orientering

I ledelsen har vi ringet rundt til alle de forældre i vores
distrikt, som har valgt en anden skole end vores til skolestart
2020.
Tendensen er at flere vælger skole efter, hvor større søskende
går. Endvidere har en del valgt skole efter geografisk
placering, hvor man er flyttet i mellemtiden og derfor har valgt
en anden skole.

7. Principper
Ændringer og opdateringer
Husk at tage hæftet med!

De fem principper er godkendt og lægges på hjemmesiden.

8. Næste skoleår
Timefordelingsplan mv.
(Bilag)

Der er ændringer i næste års timefordeling i forbindelse med
revidering af folkeskoleloven og fagrækken. På 3. årgang skal
man have HDS, på 5. årgang skal man have en tysktime mere
og på 6. årgang får man musik og billedkunst.
Timefordelingsplanen er godkendt i skolebestyrelsen.

9. Evt.

Vi er, sammen med alle andre skoler, blevet bedt om at lave
en kommunikationsstrategi. Orientering og drøftelse.
Bestyrelsen godkender strategien og den lægges på
hjemmesiden.
Henvendelse fra forældre på 3. årgang omkring lærerskift til
4.klasse. Orientering om skolens retningslinjer for
fagfordeling, hvor det bl.a. beskrives at et primærlærerskifte
kan finde sted efter 3.klassetrin.

Næste møde mandag d. 20. april 2020 kl. 17-19.
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