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Skolebestyrelsesmøde, mandag den 3. oktober 2022 kl. 17.00-19.00 
 

 

Tilstede:  Line Tarp, Tina Kjærgaard Bak, Malou Munch, Lene Falkenberg Kessel, Rune Nielsen, Jeppe 

Pedersen Mette Søndergaard, Mathias Korreborg-Engberg, Lene Hammerby, Hanne Lise Paysen, Lisbeth 
Lauersen (referent) 

 

Afbud: Natascha Filtenborg, Vivi Tønning, Axel Borup Nielsen 

 

 
Dagsorden Ansvarlig 

og tid  

Referat 

1. Meddelelser 
 Formanden 
 Medarbejdere 

 Elevråd 
 Ledelsen 
 Ledelse SFO 

 
 

Alle 
 
20 min 

 
Orientering 

- Formanden 
Personalets dag på onsdag, i mange klasser 
bliver der fælles morgenmad. 

Jeppe var med til møde i Skolerådet. Ikke alle 
skoler er repræsenteret. Jeppe informerer 
løbende derfra 
 

- Medarbejdere 
Mette fra personalemøde vedr. 
indsatsområdet, højt begavede børn, med 

kommende oplæg og som punkt på PLF på 
alle årgangsteams.  

 
- Elevråd 

Der har været fælles elevrådsmøde med valg 
af formand mv. Har været på Kaos-

ambassaden, hvor næste møde er senere i 

oktober.  
 

- Ledelsen 
Der har været besøg af skolechef og politisk 
udvalgsformand. Kom bl.a. omkring 
forældreskole, inklusion, teknologi-

undervisning, åbent hus samt om den 
kommende legeplads og p-plads. Tidshorisont 
er med ca. 1,5 måneds byggesagsbehandling 
og byggeri derefter. (MiniMax går i gang med 
deres byggeri d. 1/11). 
Trivselsundersøgelse, HOB ligger på 3,8 ud af 
5 (sammen med to andre skoler ligger vi 

højest) 
Forældretilfredshedsundersøgelse på vej 
(hvert 2. år) 

APV i november/december for personalet, 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt 
ledelsesevaluering. 
Åbent Hus er afviklet i september med ca. 90 

besøgende. Positive tilbagemeldinger. 
Møde for nye skolebestyrelser den 31/10. 
Lene, Natascha, Jeppe, Malou og Lene 
Hammerby deltager.  
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- Ledelse SFO 
Er ved at igangsætte den første planlægning 
til kommende førskole.  
En ny pædagog er ansat i fast stilling pr. 1/11 

 

2. Evaluering af 
forældremøder 
Opsamling på 
deltagelse samt form 
og indhold. 

 
 

Line/Lene 
 
15 min 
 
Drøftelse 

Oversigt over antal repræsenterede børn ved 
forældremøderne. Relativt tilfredsstillende 
antal. Følger op næste år. 
Kultur, forældresammensætning og kalendere 
er faktorer, der spiller ind. Fra år til år er det 

relativt ofte de samme forældre, der ikke 
kommer.  
Dialogkort fungerede godt på møderne. 
Filmen med skolebestyrelsen fungerede ok. 
Forplejning har nogle steder været småkager, 

andre steder har forældre i forældrerådet bagt 
en kage til møderne. Der er en klassekasse 

med økonomi fra skolen til brug for 
undervisningsrelaterede indkøb, så 
prioriteringen har ikke været til forplejning. 
Skolebestyrelsen prioriterer det - det vil være 
skolen, der betaler en småkage til møderne, 
ikke klassekassen. 

 

3. Økonomi 
Gennemgang af 
skolens økonomi 
 
 

Lisbeth 
 
15 min 
 
Orientering 

og drøftelse 
 

- ”Årets gang” i økonomi. 
Skole, SFO og Juniorklub  
Udmelding i nov/dec om kommende års 
budgettildelinger med reguleringer hen over 
hele året. Økonomien i 2022 er god, også inkl. 

overført overskud fra 2021. Forventer at 
bruge noget af det overførte overskud, men 
ikke til faste lønudgifter. 

 

4. Omdeling af 

reklamer/materialer 
fra bl.a. foreninger 
og klubber 
Skolen modtager 
ugentligt reklamer og 
tilbud fra foreninger 
mm, som gerne vil 

bruge aula til 
kommunikationskanal. 
Hvordan håndterer vi 
det? 
Fortsat fra sidste 
møde. 
 

 

Lene 

 
15 min  
 
Drøftelse og 
beslutning 
 
 

- Det Sker-gruppen er oprettet – opslagene 

lægger sig dog oven i de øvrige opslag. 
LH har fem eksempler med: 
Tilbud om køb af billetter til teaterforestilling, 
Mini-konfirmand i kirken samt kor-tilbud 
(gratis), Billedskole på kunstmuseet, 
bandworkshop med musikskolen.  
Tilbud om selvhjælpsgrupper er lagt ud. 

Dilemmaer fra bestyrelsesmedlemmerne – når 
direkte afhentning ved skolen (kirken), er det 
da anderledes? Eller er mini-konfirmand ikke 
relevant, fordi det er forkyndende? Er det 
noget andet, når det er Randers Kommune, 
der står bag, samtidig med at det er gratis? 
Hvordan kommer ”god information” ud til 

forældrene?  

Det mest ønskværdige ville være, hvis Aula 
havde et særskilt ”reklame-spor”, hvor 
forældre vælger at gå ind på det (så det ikke 
ender på opslagstavlen med de øvrige 
opslag). 

Aula skal ikke bruges til disse opslag til alle, 
og der skal ikke bruges midler på at ”kopiere 
til elevers tasker”.  
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Beslutning om at Jeppe tager det med som 
punkt på kommende møde i Skolerådet.  
 

5. Ny Børn- & 
Ungepolitik og ny 
Uddannelsespolitik 
I forbindelse med 
tiltrædelsen af et nyt 
byråd 1. januar 2022 
skal de to politikker på 

børn- og skoleområdet 
udvikles på ny eller 
justeres. 
Bilag 
 

Alle 
 
15 min 
 
Drøftelse  

Her link til de to eksisterende politikker: 

 Børn- og ungepolitik:  
https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-
ungepolitik.pdf  

 Uddannelsespolitik: 
https://www.randers.dk/media/16807/uddannelse
spolitik.pdf 

 

- Bestyrelsen er ikke uenig i de nuværende, 
men ser udfordringer i, hvordan det udmøntes 

økonomisk i budgettildelinger. 
Ledelse går videre med bilaget. 

 

6. Morgenpasning 4.-

6.kl 
Er det en mulighed at 
etablere det? 
 

Hanne-Lise 

 
5 min 
 
Drøftelse 
 

- Beslutningskompetencen ligger lokalt på den 

enkelte skole. 
Prisen er 612 kr./måned  
Kontakt vil være via Hanne Lise Paysen, der 
efterfølgende kontakter pladsanvisningen. 
Skolen skal selv finansiere evt. yderligere 
personale. 

Der skrives ud til alle forældre på 4.-6. årg. 
 

7. Kommende punkter 
 

Alle  
 
5 min 
 

Gennemgang af principper (evt. ca. halvdelen på det 
kommende møde) 
Skoleårets pædagogiske indsatser 
Punkter til kommende kaffemøde med Carsten og Lise 

Lotte 

Bestyrelsens rolle ind i forældretilfredsheds-
undersøgelse 
Næste møde er det sidste inden jul - der serveres 
sandwich. Det sidste møde inden sommerferien er 
med ”lidt ekstra” i forplejning.  
 

8. Rundvisning 
Der gives en 
rundvisning på skolen 

 

Ledelsen 
 
30 min 

 
- Nye bestyrelsesmedlemmer kan komme en 

halv time før næste skolebestyrelsesmøde og 
få en rundvisning (HP) 
 

9. Evt. 
 

  
 
 

 

Næste møde tirsdag den 22. november 2022 kl. 17-19 

 

https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-ungepolitik.pdf
https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-ungepolitik.pdf
https://www.randers.dk/media/16807/uddannelsespolitik.pdf
https://www.randers.dk/media/16807/uddannelsespolitik.pdf

