
 
 

 

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

 
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 27. april 2017 

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

Marianne Jensen, Lene Thor, Tom Borgstrøm Kristensen 

 

Afbud: Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Tina Bak, Poul Henning Ullits Laxlov 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 

- Medarbejdere 
- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Formanden; Lene blev kontaktet til af Vestervangsskolens skolebe-
styrelse. De vil gerne fortsætte vores samarbejde: De tænker at 

planlægge et fælles møde i efteråret. Bestyrelsen ser positivt på 
samarbejdet. 
Ledelsen; Vi er blevet reduceret med to medlemmer i skolebesty-
relsen og har derfor indkaldt vores to suppleanter Tom og Poul. Vi 

afventer en tilbagemelding fra forvaltningen omkring et eventuelt 
suppleringsvalg.  
Der er dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børn og Skoleud-
valget den 10. maj fra kl. 17-20. Mogens har rundsendt invitatio-
nen. 
Medarbejdere; Vi har haft lærermøde, hvor skoleårets planlægning 
har været drøftet. Vi ændrer lidt på skoledagens struktur og næste 

år bliver lektionslængden 55 minutter i stedet for 60 minutter. På 
den måde bliver der plads til en pause om eftermiddagen.  
Pædagogerne arbejder med fravær og herudover arbejdes der i de 

forskellige afdelinger med forskellige arrangementer. 1. juni holder 
SFO’en en lille fest fra kl. 17.30-19.30. 
 

2. Byggeri 
Sidste nyt og orientering 
 

Vi har desværre været plaget af for lidt varme på skolen et par dage 
efter påskeferien. Vi har haft byggemøde og er blevet lovet, at de 
ikke lukker for varmen igen. Hvis der bliver brug for at lukke for 
vandet, vil vi blive varslet fire dage i forvejen.  
 
Vi er i gang med renoveringen af kælderen, hvor der skal laves nyt 

håndværk/design lokale samt nyt billedkunst lokale. Herudover skal 
personalerummet renoveres.  
 
Vi afventer stadig en tidsplan for vores hal.  
 

3. Næste skoleår 

Orientering og drøftelse 
 

Vi har truffet beslutning om klassesammenslag næste skoleår på 

kommende 5. årgang. Vi reducerer fra fire til tre klasser.  
 
Vi har fået vores ressourcedeling over personaleressourcer ud til 
kommende skoleår. Vi skal bespares og vi bliver reduceret med en 
lærer næste skoleår.  
 

4. Afkortning af skoledagen 
Orientering. 
 

Ansøgningerne blev behandlet på Børn og Skoleudvalgsmødet i tirs-
dags. Vi forventer, at ansøgningerne imødekommes, så vi kan redu-
cere med en time ugentligt på mellemtrinnet, som tages fra faglig 
fordybelse. Klasserne har således to timers FFD i stedet for tre næ-
ste år. 
 

5. Evt. 
 

 

  

 

Næste møde den 12. juni 2017 kl. 17-19. 


