Skolebestyrelsesmøde onsdag den 17. november 2021 kl. 17.00 – 19.00
Tilstede: Lene Hammerby, Line Tarp, Mogens Thomassen, Tina Bak, Vivian Tønning, Lene Thor,
Rune Nielsen
Afbud: Mette Søndergaard, Hanne Lise Paysen


Meddelelser
 Formanden
Orientering - Corona
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Ledelse SFO

Formanden; Line har været til skolerådsmøde. Der har
været to emner på om kommunikation og skolebestyrelsens
arbejde omkring økonomi.
Corona; Vi har haft 2 smittede i dag og det ser ud til, at
kurven er for nedadgående. Eleverne testes 3 gange om
ugen på skolen med lyntest og klarer det rigtig fint. Vi
fortsætter med at informere alle, når der er nyt.
Medarbejderne; Der har været personalemøde, hvor vi har
haft oplæg med Helle Overballe. Der er fokus på
pædagogiske indsatser og fokuseret samarbejde.
Ledelse; Mogens har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2022,
hvor han går på pension.



Parkeringsforhold på skolens
område
Orientering

Vi har indsendt forslag fra arkitekten om ny parkeringsplads
ved Nyvangsvej ned til kommunen og har fået respons. Vi er
endnu ikke afklaret om, det kan lade sig gøre at etablere en
ny parkeringsplads. Der skal afholdes møde den 23.
november kl. 14.30-15.30.



Trafik omkring skolen
 Fortsat fokus

Vi har fortsat ønske om at få gjort noget ved parkering og
cykelsti på skolevej. Det tages ligeledes med på mødet den
23. november.



Legeplads
 Fortsat

Vi har fået indhentet tilbud på nye legeredskaber, som skal
købes for de 200.000, som skolebestyrelsen har fået i
fondsmidler. Tilbuddet accepteres og der etableres to
gynger, to karruseller og fire små trampoliner.



2-årige valgperioder til
skolebestyrelsen
 Forslag til ansøgning

Line har lavet forslag til ansøgning. Drøftet og godkendt.
Line sender ansøgningen til Forvaltningen. Hvis ansøgningen
godkendes skal vi have valg til foråret.



Skolens Facebookprofil
Fortsat

Det går stadig fint med profilen og der er fortsat fokus på
ikke at få ansigter på vores side.



Evt.

Der er fortsat fokus på hærværk på vores udeområder. SSP
er synlig om aftenen og vi kigger jævnligt vores
overvågningskameraer igennem.

Næste møde torsdag d. 13. januar 2022 kl. 17-19
Kommende møder:
7/3 – 20/4 – 2/6 (alle møder 17-19)

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

