
 
 

 

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

 
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00-19.00 

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

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

Tom Borgstrøm Kristensen er indkaldt som suppleant 

 

Afbud: Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Lene Thor 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 
- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Medarbejdere; Skolen har fået lige knap 80 førskolebørn og de er 

rigtig glade for at være her.  
Der har været lærermøde omkring de nationale test og afvikling 
heraf. 
Mogens og Mette har været til møde i morges på forvaltningen. Der 
er indgået lokalaftale mellem lærerforeningen og skoleforvaltning 
omkring lærernes arbejdstid. 
Elevrådet; Elevrådet har afviklet fastelavn for indskolingen og det 

var en stor succes. Meget flot planlagt at elevrådet. 
Ledelsen; Vi har fået en ny sekretærvikar på skolen, Karin.  
Vi har bestilt nye gardiner med mørklægning til hele facaden mod 
Gethersvej.  
I disse uger gennemfører skolens elever den nationale trivselsmå-
ling. 

 

 

2. Byggeri 
Sidste nyt. Orientering 
 

Det pædagogiske læringscenter (pigernes gamle gymnastiksal) står 
klar nu efter renoveringen. 
Vinduesskiftningen er også i fuld gang. 
Vores halbyggeri går snart i gang. Vi forventer, at den gamle retira-

debygning i skolegården nedrives i løbet af april måned. Vi fortsæt-
ter med idræt i Randers Arena næste skoleår til vores hal er klar.  
Vi skal snart i gang med at renovere hele vores gælder. 
 

3. Skolefest 
Drøftelse. 

 

Vi har nedsat et udvalg, som arbejder med vores skolefest, som er 
datosat til den 1. juni. Vi er udfordrede i forhold til at huse en skole-

fest midt i byggerod og et halbyggeri, som er påbegyndt i skolegår-
den på det tidspunkt. Vi kan forvente at blive op til 1500 menne-

sker.  
Skolebestyrelsen er enige i, at det bliver meget svært at gennem-
føre en skolefest med de udfordringer der er omkring byggeri mv. 
Skolen kommer med en udmelding senere. 

4. Næste skoleår  
Drøftelse af bl.a. mulighe-
den for afkortning af skole-
dagen 
 

Vi er så småt i gang med fagfordelingen for alle lærere.  
Timefordelingsplanen for næste skoleår godkendes. 
Bestyrelsen har drøftet mulighed for afkortning af skoledagen. Be-
styrelsen godkender at ansøge om muligheden for afkortning af 
skoledagen på mellemtrinnet. Skolen indsender ansøgning til skole-
forvaltningen og anmoder om at afkorte skoledagen en time ugent-

ligt for kommende 4., 5. og 6. klassetrin. 
Vi arbejder i planlægningen med at lave læsebånd næste skoleår for 
alle klasser hver morgen. 
 

5. Principper 
Antimobbestrategi 

Den åbne skole 

Begge principper godkendes uden bemærkninger. Principperne læg-
ges på hjemmesiden. 
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Arbejdsgruppen har lavet 2 
forslag (bilag) 
 

6. Evt. 
 

 
 

  

 

 

Næste møde den 26. april kl. 19-21. 


