Skolebestyrelsesmøde torsdag den 1. september kl. 17.00-19.00
Tilstede: Line Tarp, Tina Kjærgaard Bak, Malou Munch, Lene Falkenberg Kessel, Lene Mørch Thor, Mette
Søndergaard, Vivi Tønning, Mathias Korreborg-Engberg, Axel Borup Nielsen, Lene Hammerby, Hanne Lise
Paysen, Lisbeth Lauersen (referent)

Afbud: Rune Nielsen, Natascha Filtenborg, Jeppe Pedersen
Dagsorden


Meddelelser
 Formanden
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Ledelse SFO

Hobrovejens Skole

Ansvarlig
og tid
Alle

Referat
-

Formanden
Skolevej med mere sikker trafik med bedre udsyn for
gående og cyklister - dog nogle forældre der holder
midt på vejen og sætter børn af.

-

Medarbejdere
Lærerne er kommet godt i gang med skoleåret. Fokus
på to store fagudvalg, dansk og matematik.
Indsatsområde med parallellagte timer på årgangene
i de to fag med vejledere tilknyttet.
Pædagogerne er kommet godt fra start.
En ny fritidsklubmedarbejder er startet, som vi
hjælper på vej til at falde godt til.
Et tiltag i Randers Kommune med Fritid til Alle.

-

Elevråd
Elevrådet har mødtes en gang efter sommerferien.
Der er repræsentanter fra 4.-6. årgang.
Der er valgt repræsentant til Randers Fællesråd, hvor
6.-10. klasse deltager.
Mulige temaer: Kampagne om bæredygtighed.
Cykelhjelme og løbehjul. Evt. lave nye skiltet til at
holde til højre på trapperne. Toiletterne.
Børnetelefonen.

-

Ledelsen
Ukrainske elever er efter sommerferien fordelt på
klasserne ift. at blive integreret og nemmere lære det
danske sprog. Ingen er rejst herfra, siden de kom, og
enkelte kommer stadig til – der er pt. 14 elever.
Eleverne samles også på sproghold for at lære mere
dansk.
Vi har haft forældreskole 1 og 2 for 0.årgangs
forældre. Det har været meget givtigt. Den tredje
forældreskole afholdes på tirsdag.
Første skoledag gik rigtig godt, med glade børn og
dejligt vejr.
Ift. chromebooks har Randers Kommune meldt ud, at
de har taget de nødvendige forholdsregler og gjort de
tiltag, der skal til, for at de kan fortsat bruges. Det
forventes derfor, at vi ikke kommer i problemer.
Den sidste del af legepladsen, der mangler at blive
opført, inddrager den midlertidige grusparkering. Der

15 min
Orientering
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skal være tilstrækkeligt med p-pladser, og
daginstitutionens kommende byggeri giver mulighed
for dette. Den nye p-plads forventes pt. opført ultimo
2022, men der skal også være byggeplads til
daginstitutionen, så vores projekt med den
nuværende placering udskydes yderligt.





Præsentation og
fordeling af
forældre på
årgangene
Beslutning

Line

Gensidige
forventninger til
arbejdet i
skolebestyrelsen
Hvilke forventninger
har vi til hinanden?
Orientering om
årshjul.

Line

-

Ledelse SFO
Besøg i samarbejdsbørnehaverne og talt med
forældre om de første skridt til at hjælpe deres barn
på vej ”til førskolen”.
God opstart for vores nye børnehaveklasseleder.

-

Video med præsentation af skolebestyrelsen. Vær
opmærksomme på at komme med tilbagemeldinger
efter kommende forældremøder, hvor den vises.
Fordeling af forældre på årgange:
0.årg. Natascha
1.årg. Tina
2.årg. Malou
3.årg. Lene
4.årg. Jeppe
5.årg Line
6.årg. Rune

10 min
Beslutning

-

Årshjul gennemgået (se mail med dagsorden d. 24/8)
Ønskede temaer:
Legeplads-/parkeringspladsprojekt
Forældredeltagelse ved forældremøder

-

Tavshedspligt

-

Mødedeltagelse

-

Evt. arbejdsgrupper

-

Deltagelse
Åbent Hus mandag d. 12/9 kl. 16-17.30, invitationer
er sendt ud. Der laves et Facebook-opslag, ift.
forældre til børn uden for distriktet.
Bestyrelsesmedlemmerne Rune og Malou er til
rådighed for en snak med besøgende forældre, der
kommer forbi. Desuden uddeler de vores jubilæums
T-shirts til forældrene til at tage med hjem.

15 min
Orientering
og
drøftelse
Bilag



Åbent hus
Skal skolebestyrelsen
have en rolle?

Lene
5 min
Drøftelse
og
beslutning



Personalets dag den Line
5. oktober
Hvordan vil vi markere 5 min
dagen?
Drøftelse

-

Line skriver ud til de enkelte årgange fredagen før d.
5/10 med en opfordring til at markere dagen i de
enkelte klasser.



Omdeling af
reklamer/materialer
fra bl.a. foreninger
og klubber
Skolen modtager
ugentligt reklamer og
tilbud fra foreninger

-

Der kommer en del reklamer og andre materialer til
skolen, som vi ikke ønsker at dele ud på skolen.
Et dilemma f.eks. ift. den lokale kirkes ønske om at
kunne komme i kontakt med børn og forældre.
Der kan i Aula aktiveres en gruppe, ”Det sker”, hvor
diverse opslag, der ikke har direkte med skolen at
gøre, kommer ud til forældre/elever, der vælger det.

Hobrovejens Skole

Lene
15 min
Drøftelse
og
beslutning
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mm, som gerne vil
bruge aula til
kommunikationskanal.
Hvordan håndterer vi
det?





Det er vigtigt ikke at kommunikere for mange ting ud
via Aula, der ikke er skolerelevant. Det er vigtigt at
prioritere, men det skaber dilemmaer, inkl. ift. om det
f.eks. er gratis tilbud, særlige kulturtilbud e. lign. Det
er et ønske at formulere en retningslinje.
Enighed om ikke at kommunikere generelt ud via
Aula. Drøftelse vedr. muligheden for funktionen i ”Det
Sker” i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen afprøver
”Det Sker”, og LH indsamler desuden i den
kommende tid, hvad der kommer ind, og
skolebestyrelsen tager det op på kommende møde.

Rundvisning
Der gives en
rundvisning på skolen

Ledelsen

Kommende punkter

Alle

Udsættes til kommende møde

-

Evaluering af forældremøder
Gennemlæsning og gennemgang af skolens principper
Gennemgang af skolens økonomi
Uddeling af reklamer – fysisk og elektronisk.

-

Aula: Tina ift. udfordringer med kommunikationen og
hvad, der skrives hvor, inkl. når der svares til alle. LH
ift. at der er sendt forespørgsel ind til Aula, vedr. at
udgangspunktet er kun at svare afsender – eller at
det direkte skal tilvælges at svare alle. Alternativt
ikke skrive ud med beskeder, men i stedet slå det op
på Overblikket, hvor der ved respons så skal skrives
til pågældende.
Line: Vedr. skolefoto og mulig søskenderabat. Det er
ikke noget, skolen har indflydelse på.
Line: Jeppe deltager fremover i Skolerådet.
Kommende møde er d. 7. september.

50 min

5 min



-

Evt.

-

Næste møde mandag den 3. oktober 2022 kl. 17-19
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