Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Mette Søndergaard, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Rune Nielsen,
Mogens Thomassen, Tina Bak
Afbud: Vivian Tønning, Lene Thor, Heidi Kramer


Meddelelser
 Formanden
 Møder i Skolerådet
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Ledelse SFO

Formanden; Tina og Line skal til kaffemøde med Steen
Bundgaard den 23. november.
Tina har været til skolerådsmøde i september og der blev
bl.a. talt om coronapuljen, som er til fremtidige
coronaudfordringer. Endvidere blev skolebestyrelsens rolle
drøftet og flere forslag var i spil. Der var enighed om, at der
ikke skulle fokuseres for meget på netværk bestyrelserne
imellem, da man gerne vil lægge energien i egen bestyrelse.
Medarbejderne; Der har været lærermøde, hvor forslaget
til den nye legeplads blev præsenteret. Der er endvidere
startet op på arbejdet i fagteam.
Vi får nye 1.års praktikanter fra lærerseminariet.
I går var der smørrebrød og kage til personalet på
Personalets dag.
Ledelsen; Vi har ansat ny børnehaveklasseleder, da Kirsten
går på efterløn den 9. november.
Randers Kommune har besluttet at alle medarbejdere
tilbydes en influenzavaccine.
Vi har fået invitation til dialogmøde med udvalget den 21/10
fra kl. 20-21.30.
Årets Julekoncert på Værket er i år aflyst pga. corona, hvor
vores 4.klasser plejer at deltage.
Vi har måttet aflyse vores åbent hus og holder i stedet for
nogle infoarrangementer med få deltagere fordelt på tre
eftermiddage. Invitationen kan ses på skolens hjemmeside.
Vi afholder Motionsdag på fredag og vi har taget de
forbehold, der ligger i retningslinjerne.
SFO’ens nye souschef, Annette Zahl Larsen, havde første
arbejdsdag i torsdags. Annette bruger de første fire uger på
at lære de forskellige afdelinger i SFO’en af kende.



Formandens video 
 Evaluering

Vi lægger videoen ud på aula til alle forældre.
Vi drøfter sidst på skoleåret, om vi igen laver en video eller
vi deltager på møderne.



Corona-situationen
 Orientering

Vi holder os opdateret i retningslinjerne, som jævnligt
revideres. Der er endvidere oprettet en hotline i kommunen,
som vi kan kontakte om store og små tvivlsspørgsmål
omkring corona.



Fremtidig tildelingsmodel
 Gennemgang/konsekvenser

Gennemgang af den nye tildelingsmodel, som træder i kraft
1. august 2021. Det vil få økonomiske konsekvenser for os.



Skolens udearealer
 Opfølgning
 Oplæg fra landskabsarkitekt

Legepladsen er under udarbejdelse. Vi samarbejder
endvidere med et landskabsarkitektfirma, som ser på vores
udearealer og parkeringsforhold. De har lavet et udspil som
er sammenholdt med vores tegninger til ny legeplads.

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

Ledelsen holder møde på torsdag med Kurt Smedegård, som
er kommunens tovholder på projektet.


Fysisk undervisningsmiljø
 Beslutning



Evt.

Vi har fået en pulje penge til det fysiske undervisningsmiljø.
Vi foreslår pengene bruges til udendørs lege/undervisningsområde til pauser og idrætsundervisningen,
skolemøbler til 2. og 3. årgang, udskiftning af projektorer i
14 klasser.
Skolebestyrelsen godkender forslaget.

Næste møde onsdag d. 4. november 2020 kl. 17-19
Kommende møder:
21/1 – 24/3 – 17/5 – 15/6 (alle møder 17-19)

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

