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                  Randers Kommune 

 
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00-21.00 

 
Tilstede: Mogens Thomassen, Mette Søndergaard, Vivi Tønning, Hanne Lise Paysen, Lene Hammerby, 

Tenna Tønder, Marianne Jensen, Tina Bak, Lene Thor, to elever 6.c 

 

Afbud: Maria Dybdal, Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 

- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Medarbejderne;  
Der har været afholdt personalemøde og vi har drøftet skolens elev-
fravær. Vi er tæt på at lande en aftale omkring, hvordan vi vil hånd-

tere elevfraværet fremover. Vi har endvidere evalueret skoleåret 
2016/17.  
Der var stor opbakning til vores julemarked, som SFO’en afviklede i 
december måned. Lige nu evaluerer vi på det og regner med at 
gentage succesen næste år. 
 
Elevrådet;   

Elevrådet er i gang med at planlægge fastelavn for hele indskolin-
gen. Herudover vil elevrådet gerne i gang med at lave en kampagne 
omkring vores toiletter, så vi bliver bedre til at holde dem rene. 
Elevrådet er også undersøgende på elevfravær og årsagerne hertil. 
 

Ledelsen;  

Henrik Johansen er ansat som ny skolechef. 
 
Vi arbejder på skolen lige nu med ’Skolen for alle’, som er et større 
inklusionsprojekt igangsat af skoleafdelingen. Maria har været med 
til introduktionsmøde sammen med en gruppe ansatte her på skolen 
på Tirsdalens skole, hvor også andre skoler var til stede. Her på 
skolen skal vi arbejde videre med skolens inklusionsstrategi og har 

et fælles personalemøde den 16. marts.  
 
I marts måned skal alle elever have taget den nationale trivselsmå-
ling, som undersøger elevernes undervisningsmiljø. Der kommer en 
orientering ud til forældrene. 
 

Der er ligeledes lavet en trivselsmåling/APV for personalet på sko-

len. Personalet skal have en tilbagemelding på rapporten den 23. 
februar og arbejdsmiljøgruppen på skolen arbejder lige nu med 
handleplanerne. Overordnet er det psykiske arbejdsmiljø i rigtig fin 
trivsel. Naturligvis er det fysiske arbejdsmiljø påvirket af vores byg-
geri. 
Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet og vi har fået en grøn smiley 

 
Ledelsen afvikler i denne tid Medarbejderudviklingssamtaler med 
alle ansatte.  
 
Personalet har arbejdet med vores elevfravær, som ligger ret højt. 
Vi arbejder på at lave skarpere retningslinjer, som skal godkendes i 
skolens MED-udvalg. I forbindelse med registrering af dagsfraværet 

kan skolen sende sms til forældrene om, at eleven ikke er mødt i 
skolen. Dette overvejes. 
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Ledelse og vejledere har været på workshop omkring den nye læ-
ringsplatform – Min Uddannelse, som afløser Educa. Skolen skal in-
den sommerferien implementere Min Uddannelse.  
 
Vi har haft besøg af skoleredskaber.dk, som vi har lavet aftale med. 
De sælger pennalhuspakker med blyanter og meget andet tilbehør. 

Der kommer et link ud til forældrene, hvor man kan se, hvordan der 
foretages bestilling. Bestillingen leveres til skolen og vi sørger for 
eleven får pakken.  
 

2. Byggeri 

Sidste nyt. Orientering 
 

Der kommer til at ske en del de næste måneder. Det pædagogiske 

læringscenter (pigernes gymnastiksal) er færdig den 16. marts. 
  
Vi har haft en stor vandskade, som desværre har fået indflydelse på 
renoveringen af flere klasselokaler. Lige nu arbejdes der med affug-
tere mm. Det har bl.a. betydet, at nogle klasser har fået et andet 
midlertidigt klasselokale. Vi har anmodet forvaltningen om at få op-
stillet en pavillon hurtigst muligt.  

 
Vi skal endvidere have saneret vores kælder. Det kommer til at få 
konsekvenser for personalets arbejdspladser og personalerum. Det 
hele igangsættes i slutningen af foråret 2017.  
 
Halbyggeriet forventes påbegyndt i april/maj. 
 

I uge 7 får vi leveret de første vinduer til vores skole. Vi satser på, 

at få en del vinduer sat i, mens der er vinterferie. 
 
Vi har indhentet tilbud på gardiner med mørklægning til vores vin-
duer. I første omgang er det til vinduerne i facaden mod Hobrovej. 
De købes ind snarest.  

 
I forbindelse med byggeriet og renovering af personalearbejdsplad-
ser er personalet blevet tilbudt at lægge en del af deres individuelle 
forberedelse hjemme.  
 
 

3. Regnskab 2016 og bud-
get 2017 (foreløbig) 
Orientering 

 

Orientering omkring skolens regnskab 2016.  
Orientering omkring skolens budget 2017. Skolens budget godken-
des. 

4. Næste skoleår 

Drøftelse 
 

Gennemgang af elevtal for næste skoleår på de forskellige årgange.  

Den seneste prognose fortæller, at vi skal have 4 børnehaveklasser 
næste skoleår. Klasse og elevtallene skal godkendes på Byrådsmø-
det den 6. februar.  
 

5. Principper 
Antimobbestrategi 

Integration 
Den åbne skole 
Reklamer og sponsorering 
Skal vi prioritere og lave ar-
bejdsgrupper? 
 

Vi arbejder med principperne i følgende rækkefølge: 
Den åbne skole 

Antimobbestrategi 
Integration 
Reklamer og sponsorering 
Mogens, Marianne, Tina og Lene H (Mette) arbejder videre i en min-
dre arbejdsgruppe.  
 

6. Evt. 
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Næste møde den 8. marts kl. 17-19. 


