Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 17. april 2018 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Tina Bak, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Hanne Lise Paysen, Nikoline
fra 6.klasse
Afbud: Mette Søndergaard, Tom Borgstrøm Kristensen, Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Marianne
Jensen, Poul Henning Ullits Laxlov, Lene Thor

1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Ledelsen; Vi er i gang med at planlægge næste skoleår.
Elevrådet; Nikoline og Gustav har været til fælleselevrådsmøde
sammen med de andre skoler i Randers Kommune.

2. Skolebestyrelsesvalg
Opfølgning
Foreløbig opstillingsliste
vedhæftet

Vi har foreløbigt fået tilkendegivelser fra 8 kandidater til opstilling
på vores liste til skolebestyrelsesvalget. Vi mangler underskrift fra
kandidaterne og når vi har fået den, har vi bestyrelsesmedlemmer
til en ny skolebestyrelse, som træder i kraft den 1. august 2018.

3. Sundhedspolitik
Indledende drøftelse
Bilag (forslag fra Tom)

Udsættes til næste møde.
Tina vil gerne arbejde videre med sundhedspolitikken og Toms forslag frem til næste møde.

4. Skoleudviklingsplan
Høringssvar
Bilag sendt ud d. 19/3

Ud fra rapporten kan vi se, at vi får tildelt 319.925 kroner, som skal
bruges til vedligehold af vores udearealer.
Vi ønsker at indgive høringssvar, hvori vi vil give udtryk for vores
bekymring for vores udearealer, hvor der er tryk på med 500 elever, der holder frikvarter på samme tid. Der er meget slitage – særligt vores grønne områder.
Desuden bliver vores udearealer brugt meget af områdets beboere i
weekender og aftener, hvilket også slider på områderne.
Skolebestyrelsen indsender et høringssvar.

5. Næste skoleår
Drøftelse

Kort gennemgang af budget 2018. Vi er nødt til at spare penge i vores budget. Derfor ønsker vi, at lejrskolen i 5.klasse fjernes og således spares væk. Det vil være gældende fra og med næste skoleår.
Vi laver klassesammenslag på nuværende 2. og 4. årgang på grund
af for få elever.

6. Evt.

Næste møde onsdag den 20. juni 2018 kl. 17-19.
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