
 
 

 

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

 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 12. juni 2017 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede: Lene Thor, Tina Bak, Marianne Jensen, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Hanne Lise Pay-

sen, Mogens Thomassen, Lene Hammerby 

 

Afbud: Tom Borgstrøm Kristensen, Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Poul Henning Ullits Laxlov 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 

- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Der har været personalemøde, hvor fokus var på lærer- og pæda-
gogsamarbejdet.  
Der har været afholdt SFO- og juniorklubfest og det var en rigtig 

god aften. 
Fagfordelingen er kommet ud og skemaerne er under udarbejdelse.  
 

2. Høringssvar vedr. Udvik-
lingsplan for specialun-
dervisningsområdet 

Bilag 
 

Der bliver brugt rigtig mange penge på specialundervisningsområ-
det. Der er nu lavet et forslag til, hvordan midlerne kan priorite-
res/fordeles anderledes.  

Der er ikke taget højde for den pædagogiske indsats i udviklingspla-
nen - udgangspunktet har været økonomi.  
Endvidere må det have været forventeligt med en tilvækst af elever 
til specialområdet i forbindelse med en skolestruktur, hvor mange 
elever blev flyttet til nye omgivelser og rammer.  
Vi vurderer ikke, at vi kan drive skole for færre midler end vi har 

nu. Vi kan ikke håndtere vores inklusionsopgave, hvis vi fratages 
midler.  
Mogens laver udkast til høringssvar med udgangspunkt i skolebesty-
relsens drøftelse.  
 

3. Byggeri 

Sidste nyt. Orientering 
 

Den sidste etape med klasseværelser er nu færdig. Vores biblio-

tek/pædagogisk læringscenter er meget tæt på at være klar, så vo-
res elever igen kan låne bøger.  
Projektet i kælderetagen bliver lidt forsinket, da det er blevet en 
meget omfattende renovering.  
Halbyggeriet er endnu ikke afklaret.  
 

4. Næste skoleår  
Orientering om indsatser, 

personalesituation, fastlæg-
gelse af skolebestyrelses-
møder m.m. 

Orientering om personalesituationen.  
 

Nye datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2017/18: 23. august, 2. 
oktober, 28. november, 18. januar, 5. marts, 17. april, 20. juni. Alle 
møder er fra kl. 17-19. 
 

 

5. Evt. 
 

 

  

 

Næste møde den 23. august kl. 17-19. 


