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                  Randers Kommune 

 
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 23. august 2017 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede: Lene Thor, Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Ham-

merby, Tom Borgstrøm Kristensen, Poul Henning Ullits Laxlov 

 

Afbud: Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Marianne Jensen, Hanne Lise Paysen 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 

- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Medarbejdere; Vi er kommet godt i gang, trods en lidt støvet op-
start. Vi havde en fin første skoledag. Der er kommet mere ro på ef-
tersom klasseværelserne er blevet færdige.  

Ledelsen; Vi er blevet reduceret en smule i elevtallet og det påvir-
ker bl.a. tre årgange, hvor der er blevet færre elever.  
Orientering om personalesituationen og nyansættelser. 
Vi er startet op med læsebånd i alle klasser hver morgen frem til kl. 
8.20. Det er meget positivt og giver en meget rolig opstart på da-
gen.  
Vi er begyndt med affaldssortering på hele skolen.  

Der har endnu ikke været afholdt elevråd, så derfor er eleverne ikke 
tilstede.   
 

2. Status for skolebestyrel-
sen 

Orientering/drøftelse 
 

Lige nu er vi repræsentative i skolebestyrelsen med vores supplean-
ter.  

Der er nyvalg til skolebestyrelsen til foråret.  

3. Forældremøder 
2017/2018 
Fordeling af klasser i besty-
relsen 

Punkter til fremlæggelse på 
forældremøderne 
 

Forældremøder og bestyrelsens deltagelse: 
 
0.årgang:Lene  
1.årgang:Lene 

2.årgang:Tina 
3.årgang:Tom 
4.årgang:Tom 
5.årgang: 
6.årgang:   
 

4. Årsberetning 
Evt. godkendelse 

Planlægning af fremlæg-
gelse 
 

Godkendt.  
Præsenteres på forældremøderne. 

Årsberetningen lægges på hjemmesiden. 

5. Fravær 
Fraværsindsatsen fra star-
ten af skoleåret. 
Orientering 

Vores elevfravær er forholdsvist stort og derfor er der i indevæ-
rende skoleår lavet en ny indsats på skolen. Fravær og for sent 
fremmøde registreres hver morgen og der sendes sms ud til de for-
ældre, hvor børnene ikke er mødt eller mødt for sent. Herudover 
har vi fået nye retningslinjer. Er fraværet bekymrende indkaldes 
forældrene til møde på skolen.   
Der er stort fokus på elevfravær i hele landet.  

Mogens deltager på alle forældremøder, hvor han orienterer om ind-
satsen. 
 

6. Byggeri 

Sidste nyt. Orientering 

 

Renoveringen i kælderen er i fuld gang og det bliver rigtig fint. Det 

forventes færdigt til november. Billedkunst og håndværk/design 

faglokalerne er færdige til oktober. 
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Halbyggeriet har været lidt i venteposition. Vi mangler den endelige 
økonomiske godkendelse førend byggeriet kan gå i gang.  
 

7. Opfølgning på starten på 
dette skoleår  

Orientering 
 

Er orienteret om i ovenstående punkter. 

8. Samarbejdet med Ejen-
domsservice 
Drøftelse 

 

Vi synes ikke, at samarbejdet med Ejendomsservice fungerer opti-
malt. Vi oplever ikke, at skolen bliver ’holdt’. Der er beskidt både 
inde og ude.  

Skolebestyrelsen vil skrive et brev til børn-og skoleudvalget, forvalt-

ning og Ejendomsservice med forundring over serviceniveauet. 
 

9. Evt. 
 

Vi har ingen skolebod i år. Vi har endnu ikke oplevet, at det har været 
problematisk. I løbet af efteråret vil vi lave en undersøgelse af, hvor-
dan det går med madpakkesituationen i klasserne.  

 

  

 


