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                  Randers Kommune 

 
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 3. november 2016 kl. 19.00-21.00 
 
Tilstede: Maria Dybdal, Kenneth Rasmussen, Mogens Thomassen, Mette Søndergaard, Vivi Tønning, 
Hanne Lise Paysen, Lene Hammerby, Tenna Tønder, to elever 6.c 
 
 
Afbud: Marianne Jensen, Tina Bak, Lene Thor, Majbrit Laxlov 

 
 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 
- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Formanden;  
Husk der er dialogmøde den 24. november. Tilmelding til Maria. Der 
er også invitation til Skolen for alle – teammøde den 14. november 
kl. 17-20. To skolebestyrelsesmedlemmer skal deltage.  
Medarbejderne;  
Vi er i gang med ombygning flere steder på skolen lige nu. Det giver 
lidt støj og omrokeringer. Vi arbejder i øjeblikket med den elektroni-
ske platform Educa. Det er uvist, hvornår vi skal skifte til en ny 
platform.   
Vi har afholdt informationsmøde for kommende 0.kl’s forældre. Det 
var en rigtig positiv oplevelse med fin tilslutning.  
Vi er blevet Ambassadør skole for Red Barnet som den eneste skole 
i Randers kommune. I den forbindelse afholder vi et Red Barnet ju-
lemarked torsdag den 15. december fra kl. 14-17.   
Elevråd;   
Vicki og Lea har været til Fælleselevrådsdag i går sammen med 
medlemmer fra alle andre elevråd i Randers Kommune. Der blev talt 
om elevrådets arbejde, vedtægter og formandskab. 
Ledelsen;  
Vi har ansat ny pædagog i en projektstilling frem til sommerferien. 
Den primære arbejdsopgave omhandler inklusion i indskolingen.  
 

2. Aftalemål for  
Hobrovejens Skole 
Vi skal indsende aftalen den 
11/11. 
 
 

Indsatsområderne er gennemgået og drøftet. Bestyrelsen godken-
der aftalen og den sendes efterfølgende til godkendelse i MED-ud-
valget.  
 

3. Feriekalendere  
Drøftelse af eventuelle æn-
dringer af feriekalenderen 
for skoleåret 2017/18 og 
2018/19. Se bilag. 
 

Bestyrelsen indstiller til at den 9. august 2017 flyttes til den 4. juni 
2018 i feriekalenderen 2017/18. 
Bestyrelsen godkender feriekalenderen 2018/19. 
SFO ønsker lukkeugerne flyttet til de to midterste uger i juli måned. 

4. Byggeri 
Sidste nyt. 
 

Etape 1 i renoveringen er blevet færdig og to 6. klasser og en 
4.klasse har taget de nye lokaler i brug.  
Lige nu arbejdes der både på 1. og 2. sal. 
Der er kommet stillads rundt om skolen. Der er sat net rundt om 
stilladset til afskærmning samt afspærringsbånd. 
Vi har fået tilført ekstra rengøringstimer på vores toiletter, da de er 
hårdt belastet under byggeriet. 
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5. Henvendelse om reklame 
på skolen.  
Se bilag. 
 

Vi ønsker punktet på igen og drøftet ud fra nogle generelle princip-
per omkring sponsering på skolen. 

6. Næste princip. 
Der skal træffes beslutning 
om arbejdet med næste 
princip. Hvilket tager vi hul 
på? 
 

Vi ønsker følgende principper i prioriteret rækkefølge: 
Antimobbestrategi 
Integration 
Den åbne skole 
Sponsorering 
 
 

7. Evt. 
 

4.klasserne er inviteret til Julekoncert på Værket, hvor de skal op-
træde med andre 4. klasser i Randers Kommune. Forældrene kan 
købe to billetter til 90 kr. pr. billet for at deltage.  
Flere forældre fra skolebestyrelsen anfægter det forholdsvise høje 
beløb for deltagelse i en julemåned, hvor der er mange udgifter i 
forvejen.  
Skolebestyrelsen laver en skrivelse til Børn og skoleudvalget. 
Der er i øvrigt bred enighed om, at arrangementet er rigtig godt.  
 
 

  
 
Næste møde den 13. december kl. 17-19. 


