
 
 

 

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

 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2018 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede: Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Tom 

Borgstrøm Kristensen, Hanne Lise Paysen 

 

Afbud: Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Marianne Jensen, Poul Henning Ullits Laxlov, Gustav og 

Nikoline fra 6.klasse, Lene Thor 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 
- Elevråd 
- Ledelsen 

 

Medarbejderne;  

Lærerne har i dag haft besøg fra Randers Lærerforening til oriente-
ring omkring overenskomstforhandlingerne. Vi afventer svar på, 
hvorvidt vi bliver omfattet at en eventuel strejke/lockout.  
Skolen har afholdt Trivselsdag i fredags. Store og små har været 
sammen på kryds og tværs – venskabsklasser. Det har virkelig væ-
ret en rigtig god dag.  
Elevråd;  

Elevrådet har afholdt Fastelavnsfest for hele indskolingen. Det gik 
rigtig fint.  
Herudover har elevrådet igangsat en kampagne, hvor de opfordrer 
eleverne til at ’holde til højre’ på vores trapper. Det er opsat skilte 
rundt i vores trappeopgange.  
Ledelsen;  

Halbyggeriet er i gang – der er gravet et stort hul i vores skolegård 

og i begyndelsen af april kommer betonelementerne til byggeriet.  
Førskolen begyndte 1. marts og der er pt tilmeldt 56 elever. Vi har 
lånt tre pædagoger fra børnehaverne og herudover er der også per-
sonale fra Hobrovejens Skole. Der har været afholdt informations-
møde for både børn og forældre. 
 

2. Skolebestyrelsesvalg 
Opfølgning 
 

Vi mangler kandidater til den nye skolebestyrelse, som træder i 
kraft 1. august 2018. Vi opfordrer interesserede om at rette hen-
vendelse til skolens kontor snarest.  
  

3. Skolerapport for Hobro-

vejens Skole 
Bilag vedhæftet 

Underskrift 
 

Gennemgang af rapporten samt orientering omkring afrapportering 

af aftalemål fra sidste år og drøftelse af nye aftalemål.  
Skolerapporten er behandlet og underskrevet af bestyrelsen. 

 

4. Regnskab 2017 

Bilag udleveres på mødet 
 

Gennemgang af årsopgørelsen for 2017 i hhv. skole, SFO og junior-

klub.  

5. Sundhedspolitik 
Indledende drøftelse 
 

Tom har lavet et udkast, som sendes med dagsordenen ud til næste 
møde i april. Punktet sættes på næste møde. 

6. Næste skoleår 
Drøftelse 
 

Drøftelse af skolens elevtal til kommende skoleår. 
Timefordelingsplan til kommende skoleår er godkendt.  
Drøftelse af ansøgning til afkortning af skoledagen kommende sko-
leår. Bestyrelsen indstiller til, at vi på mellemtrinnet bibeholder den 
ene times afkortning, som vi har haft i år, således mellemtrinnet har 
32 timer næste skoleår – magen til i år. 

 

  

Næste møde afholdes tirsdag den 17. april kl. 17-19. 


