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Skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 22. november 2022 kl. 17.00-19.00 
 

 

Tilstede:  Line Tarp, Tina Kjærgaard Bak, Lene Falkenberg Kessel, Rune Nielsen, Mette Søndergaard, Vivi 

Tønning, Lene Hammerby, Hanne Lise Paysen, Lisbeth Lauersen (referent) 

 

Afbud: Natascha Filtenborg, Malou Munch, Jeppe Pedersen, Mathias Korreborg-Engberg, Axel Borup Nielsen 

 

 
 
Dagsorden Ansvarlig 

og tid  
Referat 

1. Meddelelser 

 Formanden 
 Medarbejdere 
 Elevråd 
 Ledelsen 
 Ledelse SFO 
 

Alle 

 
30 min 
 
Orientering 

- Formanden: 

Medlemmer af bestyrelsen har været til et 
givtigt intromøde for skolebestyrelser.  

 
- Medarbejdere: 

Der har været afholdt børnerettighedsdag, og 
der er ved at være opstart af juleaktiviteter. 
Et oplæg for personalet om højt begavede 

børn har sat gang i mange overvejelser og 
snakke på teammøder. 
En ny pædagog er startet. 
Julemarkedet den 8. december 2022 er under 
planlægning til at blive gennemført for første 
gang siden 2019. 

 

- Elevråd: 
Ingen elever deltog på mødet 
 

- Ledelsen: 
Der er stillingsopslag til fast ansættelse som 
lærer med samtaler i den kommende uge. 
Danmarksindsamlingen 2023 finder sted i 
Randers, og der har været igangsat 
workshops for at finde muligheder for 
aktiviteter til indsamling. Et forslag om at lave 

en fælles indsamlingsaktivitet for alle 
skoleelever i Randers.  
Det er politisk vedtaget, at Meddelelsesbogen 
skal afløse elevplaner. Det vil skulle laves i 
Min Uddannelse, og processen starter nu op 
på skolen via it-vejlederne. Kommer på et 

senere møde. 
Grusparkeringspladsen er blevet inddraget i 

forbindelse med byggeri ved Mini-Max. LH 
deltager i kommende byggemøde og stiller 
opklarende spørgsmål mv. Byggetilladelse til 
den nye parkeringsplads skulle være på vej, 
men parkeringspladserne mangler akut nu. 

Førskole og indmeldte skolestartere til 
kommende 0.årg.: Oversigt fremvist over 
foreløbige tal – der mangler dog stadig 
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tilbagemeldinger fra en del af bl.a. dem, der 
ikke er tilmeldt førskolen. Der tages kontakt 
til forældrene. Opfølgning på kommende 
møde.  

 

- Ledelse SFO: 
Julemarked d. 8/12 er under forberedelse. 

Opfordring til at sponsere gaver til 

lotteriboden. 

Der arbejdes med planlægning af førskolen 
Pædagogerne har kommende kursus om 
fritidspædagogik, en formiddag i hhv. 

december, januar og februar. 
En ny pædagog er startet 
Førskolen er i gang med indledende 

planlægning og foreløbig ressourcetildeling.  
 

2. Status og drøftelse 

af eksisterende 
principper 
Netetik, 
Sundhedspolitik, 
Skole-/hjem 
samarbejde, 

Kommunikation 
mellem skole og hjem 
Link til principper 
 
 

 

Line/Lene 

 
30 min 
 
Gennemlæs
ning og 
drøftelse 

 

Principper gennemgået, revideret og godkendt af 
bestyrelsen. De opdateres på skolens hjemmeside.  

3. Skoleårets 
pædagogiske 

indsatser  
 
 
 

Lisbeth, 
Paysen og 

Lene 
 
15 min 
 

Orientering 
 

 
”Skolen for alle” som fælles indsats i Randers 

Kommune siden 2018/2019. 
PLF (Professionelle læringsfællesskaber) og 
personalemøder som udgangspunkt for forskellige 
indsatser. 

Fagteamsamarbejde som fælles pædagogisk indsats 
siden 2021/2022, først mere bredtfavnende ift. 
fagområder, og i indeværende skoleår med fokus på 
Dansk, Matematik og Pædagogfaget.  
 
Indsatser i 2022/2023 kredser på skolen omkring 3 
mødefora: PLF, Personalemøderne og Fagteam 

Der arbejdes i dette skoleår med:  
Højtbegavede elever i PLF-regi,  
Professionel kapital, APV samt Drømme & Visioner på 
Personalemøderne, 
Fokus på fagene, fællestimer på årgange samt 
videndeling i Fagteam-regi. 

 

Opfordring fra bestyrelsen til at fortælle mere om den 
gode historie med bl.a. undervisningsdifferentiering. 
 

4. Punkter til 
kaffemøde med 

direktør og 
udvalgsformand 
 

Line og Tina 
 

15 min  
 

 
- Parkeringsforhold under byggeri af 

daginstitution 
- Minimumsnormeringer i førskolen 
- Frihedsgrader på skolerne i praksis 

https://hobrovejensskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper-og-politikker/
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 Drøftelse og 
beslutning 
 
 

- Specialelever, ift. økonomi når det er børn fra 
et andet skoledistrikt 

5. Forældretilfredshed
sundersøgelse 
(Brugertilfredsheds
undersøgelse) 
Brugertilfredshedsunde
rsøgelse på 

skoleområdet 2022 
gennemføres fra 
23/11-18/12. Kan 
skolebestyrelsen have 
en rolle? 

 

Alle 
 
15 min 
 
Drøftelse  

 
Punktet udgår (undersøgelsen er sat på standby af 
politikerne) 

6. Omdeling af 
reklamer 
Opsamling fra sidst 

Lene og 
Line 
 
15 min 
 
Drøftelse 

 

 
Punktet udsættes til kommende møde 

7. Feriekalender 23/24 
Bilag 
 

Lene 
 
5 min  
 
Drøftelse og 

godkendelse 
 

 
Der indgives svar på et ok til feriekalenderen 

8. Kommende punkter 
 

Alle  
 

5 min 

 

Hvordan gør vi aula mere brugervenlig for forældre? 
Rundvisning på skolen som en del af kommende 

bestyrelsesmøde 

Omdeling af reklamer 
 

9. Evt. 
 

  
 
 

 

Næste møde mandag den 9. januar 2023 kl. 17-19 

 


