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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2020 kl. 17.00-19.00 
 

Tilstede:  Mette Søndergaard, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Rune Nielsen, 

Heidi Kramer, Lene Thor, Mogens Thomassen 

 

Afbud: Tina Bak, Vivian Tønning 

 
 Meddelelser 

 Formanden 
 Budgetmål 

 Medarbejdere 

 Elevråd 

 Ledelsen 
 Opstart/1. skoledag 
 Forældreskole 
 Køkken 
 Rasmus Alenkær 

 Ledelse SFO 

 
 

Formanden: 
Line har været til skolerådsmøde, hvor punktet omkring den 
nye tildelingsmodel fyldte en del. Herudover var der drøftelse 
af de nye budgetmål.  

Medarbejderne: 

Vi er kommet godt i gang, men er naturligvis været påvirket 
af corona-situationen. Der er stadig en del forbehold, der 
skal tages.  
Ledelsen: 
Vi har lavet høringssvar på tildelingsmodellen og sendt ind 
inden sommerferien. Vi afventer det endelige beslutning 

omkring den.  
Vores skole er blevet en den af del boligsociale helhedsplan. 
Det betyder, at vi er med i et netværk, der lige nu arbejder 
med elevfravær.  
På 1.skoledag afviklede vi forældreskole med alle forældre i 
0.klasse sammen med ledelsen. Der var gode drøftelser 
forældrene imellem. Vi afholder næste forældreskolemøde på 

mandag.  
Vores skolekøkken er færdigt og er taget i brug igen 

Vi har besøg af Rasmus Alenkær i vores 1.klasse. Der er 
fokus på at få skabt et gode læringsmiljø for vores nye 
1.klasser. Rasmus holder oplæg på forældremødet i 1.klasse 

tirsdag den 26. august.  

SFO: 
Vi er meget opmærksomme på rengøring af legetøj mm.  
Vi skal have ansat en ny souschef og har samtaler på fredag 
Line deltager fra bestyrelsen.  
 
 

 Kompetenceudvikling af 
skolebestyrelser i Randers 
Kommune 
 Forslag vedhæftet 
 Drøftelse 

 

Kommunen tilbyder mulighed for kompetenceudvikling af 
skolebestyrelser.  
Forslaget er drøftet og omfanget vurderes som meget 
ambitiøst. Bestyrelsen bakker op om forslaget.  

 Evaluering af årets indsats i 
skolebestyrelsen 
 Drøftelse 
 

Det foreslås, at vi får flere ind i skolebestyrelsen og kører 
valg hver andet år. Mogens undersøger muligheden og hvad 
det betyder for os.  
Det har været lidt svingende med deltagelsen på møderne og 

det vil vi gerne stramme op på.  
 

 Deltagelse i forældremøder 
 Fordeling 
 Video? 
 

Årgangen beslutter, hvornår forældremøderne afholdes og 
bestyrelsen foreslår, at man ikke sidder årgangsvis men at 
møderne afvikles klassevis. Forældrene skal spritte af ved 
ankomst og vi serverer ikke kaffe til møderne. Forældrene 
opfordres til at blive siddende på deres plads. Hvis 

forældremøderne udsættes, vil bestyrelsen gerne at teamet 
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informerer skriftligt med et nyhedsbrev til forældrene indtil 
mødet afvikles.  
 
Det foreslås, at bestyrelsen laver en præsentationsvideo som 

kan vises på møderne fremfor at skolebestyrelsen er 
repræsenteret på alle møderne.  
Videoen kan således lægges på aula, så alle har muligheden 
for at se den.  
Line vil gerne være med til at lave en video.  
Det besluttes derfor, at bestyrelsen ikke har et punkt på 
forældremøderne og at der i stedet for kommer en video, 

som kan lægges på aula eller vises på forældremødet.  
 

 Skolens udearealer 
 info 

 

Mogens præsenterer forslag til ny legeplads, som vi har fået 
lavet et tilbud på. Bestyrelsen bakker op forslaget og glæder 

sig til, at vi kan sætte det i gang.  
Forslaget skal ligeledes præsenteres for personalet. 

 

 Mere bevægelse i skolen 
 Valg af repræsentant 
 

Kommunen har søsat et nyt projekt omkring Mere bevægelse 
i skolen. På skolen har vi en lærer, en pædagog, en leder og 
en elevrådsrepræsentant koblet på og vi ønsker ligeledes en 
forældrerepræsentant. Rune deltager fra bestyrelsen.  

Vi har haft gang i rigtig mange gode tiltag omkring 
udeundervisning, som vi ønsker at vedligeholde.  
 

 Personalets Dag 
 5. oktober 

 

Line informerer om personalets dag mandag den 5. oktober 
på sin video. Vi har tradition for netop at hylde personalet på 
skolen den dag.  

 

 Midler til elevernes fysiske 
undervisningsmiljø 
 Orientering 

 

Vi prioriterer blandt andet det udendørs undervisningsmiljø. 
Derudover vil vi gerne sætte gardiner op i vores 1.klasses 
hus.  

Vi vil også gerne investere i et mere lydtæt tæppe til at dele 

hallen op. Det vi har nu fungerer ikke optimalt.  
 

 Evt. 
 

 

 

Næste møde tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 17-19 

Kommende møder: 

4/11 – 21/1 – 24/3 – 17/5 – 15/6 (alle møder 17-19) 


