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                  Randers Kommune 

 
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2016 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede: Maria Dybdal, Lene Thor, Mogens Thomassen, Vivi Tønning, Hanne Lise Paysen, Lene Ham-

merby, Tenna Tønder, Kenneth Rasmussen, Tina Bak, Marianne Jensen 

 

Afbud: Mette Søndergaard, Majbrit Laxlov 

 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 
- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Formanden; ingen meddelelser 
Medarbejderne; Der er travlt her op til jul med mange ting. Det 
kan mærkes. Ombygningen påvirker også personale og børn. Der er 
beskidt og støvet mange steder. Vi glæder os til renoveringen er 
færdig. 
Ledelsen; Vi har fokus på fravær. Personalets fravær er faldende. 

Elevfraværet ligger forholdsvist højt for vores skole. Vi arbejder lige 
nu med at lave indsatser, der skal nedbringe elevfraværet. Skolebe-
styrelsen skal også inddrages.  
Ledelsen har sammen med to medarbejdere været på besøg på 
Hasle Skole i Aarhus, hvor vi har hørt om deres skole og deres erfa-
ringer med samarbejde med daginstitutionerne samt det at drive 
skole med et blandet elevgrundlag. 

Ledelsen har haft et samarbejdsmøde med børnehaverne her på 
skolen, hvor der lægges op til et udvidet samarbejde. Det handler 
også om, at få skabt en god førskoleordning.  
Hele personalegruppen har nu udfyldt APV/Trivselsmåling. Skolen 
modtager rapporterne fra målingen i januar.  
Vi har modtaget nogle kommunale retningslinjer omkring offentlig-
gørelse af billeder og video. Vi skal drøfte det på næste møde. 

Vi har ansættelsessamtaler på mandag til en fast stilling på 3. år-
gang. 
Vi har bestilt nye møbler til 0.klasserne. Herudover er der bestilt nyt 
inventar til alle nye klasseværelser. Der er købt kateder, lærerskab, 
elevskabe, elevreoler og opslagstavler.  
 

2. Feriekalendere  
Feriekalender endelig 

(vedtaget i byrådet) 
 

Orientering om den nye feriekalender. Der er lavet en kalender, der 
gælder for alle skoler i kommunen. Eleverne får 7 ugers sommerfe-

rie. Kalenderen offentliggøres på intra og skolens hjemmeside. 
 

3. Byggeri 

Sidste nyt. Orientering 
 

Vi er ved at være færdige på øverste etage. Den næste byggeperi-

ode vi skal i gang med, vil være den mest pladskrævende. Vi bliver 
presset på lokaler og tre af vores toiletter lukkes også. 
Vi har taget kontakt til forvaltningen og bedt dem om at se på mu-
ligheden for en toiletvogn. Vi forventer en hurtig løsning. 
Vi forventer, at vores halbyggeri går i gang i foråret. Der er bygge-
møde på fredag. 

 

4. Skolevand 
Forespørgsel 

Der er kommet et tilbud fra Skolevand.nu, som tilbyder vandflasker 
til vores elever. Det foregår på samme måde som skolemælk. En 
flaske vand koster 2,49 + pant.  
Skolebestyrelsen ønsker ikke, at lade skolevand blive et tilbud på 

vores skole. Det er bl.a. af miljømæssige hensyn, da vi på skolen 

har vand i hanerne, som alle elever kan tage gratis:) 
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Vi oplever i forvejen, at mange elever allerede har en drikkedunk 
med, som de fylder vand i. 
 

5. Planlægning af næste 
skoleår 

Drøftelse 

Drøftelse af vores skolestartere til skoleåret 2017/18. Som det ser 
ud nu, får vi med sikkerhed tre børnehaveklasser næste år.  

Drøftelse af elevtallet på alle klassetrin i forhold til næste skoleår. 
Punktet sættes på næste møde til videre drøftelse.  
 

6. Principper 
Antimobbestrategi 

Integration 

Den åbne skole 
Reklamer og sponsorering 
Skal vi lave arbejdsgrupper? 
 

Vi danner arbejdsgrupper på næste møde. 

7. Evt. 

 

 

  

 

Næste møde den 31. januar kl. 19-21. 


