Skolebestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Lene Thor, Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Tom Borgstrøm Kristensen, Gustav og Nikoline fra 6.klasse
Afbud: Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Marianne Jensen, Hanne Lise Paysen, Poul Henning Ullits
Laxlov
1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Medarbejderne; Vi er kommet i gang med halbyggeriet og i den
forbindelse er vores udearealer blevet indskrænket. Derfor er der
lavet om i vores gårdvagtsplaner og vi har måttet tage Gethersanlægget og Gethersparken i brug. Nogle årgange er også inde på
skift.
Vi er i gang med MUS samtaler med alle medarbejdere på skolen.
Elevrådet; Der har været holdt møde og elevrådet vil gerne lave en
kampagne, så alle elever bliver bedre til at holde til højre på trapperne. Elevrådet er også i gang med at planlægge fastelavn for indskolingen, som bliver fredag inden vinterferien.
Ledelsen; Der arbejdes i øjeblikket med et forslag fra Labland til at
forbedre skolens udearealer med nye kreative områder. Vi afventer
en tilbagemelding på, om der kan findes midler til at realisere projektet.
Indskrivningen til kommende 0.klasse er ved at være afsluttet og vi
kan forvente tre 0.klasser næste år.

2. Skolebestyrelsesvalg
Bilag

Vi skal afholde skolebestyrelsesvalg her i foråret. Valgbestyrelsen
består af Mogens, Lene og Tina. Der kommer mere information på
skolernes hjemmeside. Der bliver valgmøde på skolen den 22. februar kl. 18-19. Her inviteres alle interesserede til at deltage, hvor
der vil blive informationer fra og om skolebestyrelsens arbejde.
Lene og Tina genopstiller.

3. Kvalitetsrapport for Randers Kommune skolevæsen
Bilag

Rapporten er gennemgået og drøftet.
Vi har erfaringer på vores skole omkring resultater fra de Nationale
test, som viser meget stor usikkerhed og derfor bekymrer det bestyrelsen, at det er udelukkende er ud fra disse test, man vurderer
det faglige niveau på skolen.

4. Byggeri
Orientering

Vores halbyggeri er gået i gang. Vi har fået fældet nogle af de store
træer på legepladsen og lige nu er vores retiradebygning ved at
blive fjernet.
Tidsplanen viser, at vi kan forvente at hallen står færdig til januar
2019.

5. Sorg- og kriseplan for
Hobrovejens Skole
6. Sundhedspolitik
Indledende drøftelse
7. Evt.

Vi ønsker at invitere det nye børn og skoleudvalg, så vi kan vise vores skole frem – både inde og ude.
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