
 
 

 

           HOBROVEJENS SKOLE, GETHERSVEJ 36, 8900 RANDERS C, TLF: 89 15 44 55    
                  Randers Kommune 

 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 28. august 2016 kl. 17.00-20.00 

- Besøg af skolebestyrelsen fra Vestervangsskolen kl. 18-19. 
 
Tilstede: Maria Dybdal, Lene Thor, Mogens Thomassen, Mette Søndergaard, Vivi Tønning, Hanne Lise 

Paysen, Lene Hammerby, Tenna Tønder, Majbrit Laxlov, 2 elever fra 6. kl. Vicki og Lea. 

 

Afbud: Marianne Jensen, Kenneth Rasmussen, Tina Bak 

 
Referat 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 

- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Formanden; Maria sidder med i et fælles netværk for alle formænd 
i skolebestyrelserne i Randers Kommune. Der har været afholdt 
nogle møder og der er ligeledes dannet en styregruppe, som skal 

holde møde med borgmesteren i den nærmeste fremtid. 
Medarbejdere; Der har været afholdt personalemøde den 15. sep-
tember. Skolen har fået ny psykolog og fremskudt rådgiver, som 
blev præsenteret. Hele det pædagogiske personale har arbejdet 
sammen om ’Den gode klasseledelse’, hvor der er delt mange gode 
eksempler blandt personalet.  

Der har været afholdt Hygiejneuge i uge 38 på skolen. Vi havde be-
søg af Amtsavisen og DR Ultra. 
Hele skolen har i dag været nede i Randers Hallen og danse som en 

del af Aktiv rundt skolen, som alle elever er med i i uge 39, 40, 41. 
Legepatruljen er startet op igen. Det er 25 elever fra 5.kl., der har 
ansvaret. Hvert eneste frikvarter bliver der arrangeret lege for de 
yngre elever. 

Elevrådet; Der har været valg til nyt elevråd. Vicki 6.c er formand 
og Lea 6.a er næstformand. Der afholdes elevrådskursus for elevrå-
det sidst i oktober, hvor der er fokus på elevrådets arbejde. 
Ledelsen; Ledelsen har været indkaldt til en temadag sammen 
med skolechefen med fokus på den gode skoleledelse i Randers 
Kommune. 
Ledelsen har været repræsenteret på alle forældremøder, hvor der 

bl.a. blev fortalt lidt om byggeriet. 
Vi samarbejder med to af skoleafdelingens konsulenter bl.a. om-
kring en indsats på læsning. Bestyrelsen vil blive orienteret yderli-

gere senere på året. 
 
  

2. Principper 
Princip for lejrskole 
 
 

Princip godkendt. Lægges på skolens hjemmeside.  

3. Aftalemål for  

Hobrovejens Skole 
(Vi forventer, at få forslag til 
aftalemål tilsendt d.d., så vi 
kan tage dem med til drøf-
telse i skolebestyrelsen – 
deadline for indgåelse af af-

talemål d. 11/11-2016) 
 

Skolen skal indgå aftalemål med Randers Kommune, som er en et-

årig aftale. Forvaltningen har sendt nogle forslag til indsatsområder 
ud til alle skoler med udgangspunkt i Kvalitetsrapporten.  
Forvaltningen foreslår, at vi arbejder med følgende:  

 Samarbejde med børnehaver. 
 Integration af elever som modtager basisdanskundervis-

ning. 

 Budget. 
Punktet sættes på til næste møde den 3. november.  
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4. Deltagelse i forældremø-
der 
Tilbagemeldinger fra og 
evaluering af efterårets for-
ældremøder 
 

Det har været fint for bestyrelsesmedlemmerne at være til stede på 
møderne. Ledelsen har også været repræsenteret til alle møder og 
det har ligeledes været positivt. 
Der har været afholdt årgangsforældremøder. Det er vigtigt fremad-
rettet at årgangene ikke planlægger møde samme aften.  
Mødetidspunktet fra kl. 17-19 er for nogle problematisk og for andre 

fungerer det fint.  
Vi ønsker et større fremmøde af forældre til vores forældremøder. 
Der har været nogle klasser, hvor kun en tredjedel af eleverne var 
repræsenteret. Det ønskes drøftet i skolebestyrelsen på et senere 
tidspunkt, hvor der skal laves strategier for, hvordan vi får foræl-
drene på banen. 

Der har været en forældrehenvendelse vedr. klassedannelse på 
kommende 7. årgang. En tidsplan meldes ud på et informations-
møde på Vestervangsskolen i november måned. 
Bestyrelsen har fået en henvendelse vedr. elevfravær. Der skrives 
et svar til pågældende forælder.  
 

5. Indskrivning i børneha-
veklasse 
(Orientering/drøftelse) 
 

Der afholdes informationsmøde for forældre til kommende 0.kl man-
dag den 24. oktober fra 15.30-17.00. Alle forældre i distriktet mod-
tager en invitation i e-Boks. Der kommer ligeledes en annonce i avi-
sen. 
Vi forventer, at etablere en almindelig førskoleordning for alle børn 
til foråret. 
 

6. Byggeri 

Sidste nyt. 
 

Præsentation af tidsplan for byggeriet. Det er godt i gang nu på 

2.sal med at lave klasseværelser. Næste etape er også på 2. sal 
med nye faglokaler i n/t og herefter begyndes etape 3, som er på 1. 
sal.  
Der er endnu ikke en afklaring omkring opstarten af halbyggeriet.  

 

7. Evt. 
 

 

  

 

Næste møde den 3. november 2016. 


