Skolebestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2021 kl. 17.00 – 19.00
Tilstede: Lene Hammerby, Line Tarp, Mogens Thomassen, Tina Bak, Vivian Tønning, Rune
Nielsen, Mette Søndergaard, Hanne Lise Paysen
Afbud: Lene Thor



Meddelelser
 Formanden
Orientering - Corona
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Ledelse SFO

Formanden; Ansøgning om 2-årig valgperiode til
skolebestyrelsen er sendt til godkendelse i byrådet i januar
Medarbejderne; Vi kom fint igennem nedlukningen og
havde omkring 40 elever i nødpasning.
Vi har fået ny sandkasse bag 0.klassernes hus og den bliver
brugt flittigt.
Ledelse; Vi har været nogenlunde forskånet for de store
coronaudbrud her efter ferien.
Der afholdes MUS med det pædagogiske personale i
december og januar.
Der er ansat to nye lærere; Christian Eriksen til en fast
stilling og Sarah Larsen i et vikariat.
SFO; SFO’en er fortsat klasseopdelt.
Der er slået to pædagogmedhjælperstillinger op til Førskolen
1. marts. Der er pt tilmeldt 80 børn til førskolen.



Skolens økonomi –
regnskab/budget

Gennemgang af regnskab for 2021. Godkendt.
Gennemgang af budget for 2022. Godkendt.



Parkeringsforhold på skolens
område
Orientering

Der har været afholdt et nyt møde omkring
parkeringsforholdene med deltagelse fra Minimax, som skal
udvides til 150 børn til forskel for de 50, de har nu. Det giver
Minimax behov for flere parkeringspladser og lige nu
arbejdes på en plan, hvor skolens og daginstitutionens
parkeringsbehov skal tænkes sammen på en parkeringsplads
mod Nyvangsvej.



Trafik omkring skolen
 Fortsat fokus

Der har været møde i december og planerne er nu sendt
videre. Vi afventer nyt møde.



Legeplads
 Fortsat

Vi har fortsat noget udstyr, som er købt ind og venter på at
blive etableret.



Skolens Facebookprofil
Fortsat

Vi fortsætter som hidtil med at lægge billeder op fra skolens
hverdag.



Indledende overvejelser
årsberetning

Line kommer med et udspil.



Status på ansøgning til ny
skoleleder

Ansøgningsfrist 19/1-22
1. samtale 25/1-22
2. samtale 3/2-22
Forventet ansættelse af ny skoleleder den 1/4-22

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk



Indledende øvelser ift. det
kommende
skolebestyrelsesvalg



Afsked med Mogens



Evt.

Vi afventer fortsat godkendelse af ønsket om toårige valg.
Lene kontakter skolebestyrelsen, når vi kender datoen for
afvikling af valget og får den endelige godkendelse.

Næste møde mandag d. 7. marts 2022 kl. 17-19
Kommende møder:
20/4 – 2/6 (alle møder 17-19)

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

