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Skolebestyrelsesmøde, mandag den 9. januar 2023 kl. 17.00-19.00 
 

 

Tilstede:  Line Tarp, Rune Nielsen, Natascha Filtenborg, Malou Munch, Jeppe Pedersen, Mette Søndergaard, 

Axel Borup Nielsen, Lene Hammerby, Hanne Lise Paysen, Lisbeth Lauersen (referent) 
 

 

Afbud: Vivi Tønning, Tina Kjærgaard Bak, Lene Falkenberg Kessel, Mathias Korreborg-Engberg 

 
 
Dagsorden Ansvarlig 

og tid  
Referat 

1. Meddelelser 

 Formanden 
 Medarbejdere 
 Elevråd 
 Ledelsen 
 Ledelse SFO 
 

Alle 

 
30 min 
 
Orientering 

- Formanden 

Møde i november med udvalgsformanden og 
kommunaldirektøren: Gode drøftelser og 
meningsudvekslinger. Frihedsgrader, betaling 
af pladser i special, legepladser mv. 
Skolerådet (Jeppe): Møde vedr. sociale 
medier, bruge kommunikationsafdeling før 
begivenheder, lejrskoler ift. beløb ”inden for 

rimelighedens grænser” (skolebestyrelsen 
fastsætter beløbet), vedr. reklamer. 
Henvendelse vedr. morgenpasning og en høj 
pris for juniorklubbørn i morgenpasning – Line 
vil henvende sig til kommunen. (LH finder ud 
af, hvem henvendelsen skal ske til). 

 

- Medarbejdere 
Mette vedr. trivselsmåling, hvor det er 
positivt, at alle har svaret. 
Ny lærer ansat  
Et personalemøde har været afholdt, bl.a. 
inkl. oplæg om sårbare børn med psykisk 

syge forældre, samt vedr. kommende 
temauge, inkl. venskabsklasser. Fortsat 
arbejde med højt begavede børn i vores 
pædagogiske læringsfællesskaber. 

 
- Elevråd 

Flere elever kunne godt tænke sige, at 

årgangene kunne blandes i frikvarterne. Det 
kan allerede nu aftales med de voksne, at 
man er sammen på tværs/inviterer hinanden. 
Der er elevrådsmøde i morgen, hvor fastelavn 
bl.a. skal planlægges. 

Det store elevrådsmøde har haft meget om 

nikotin som emne – men ikke et problem på 
vores skole. 

 
- Ledelsen 

Danmarksindsamling den 4. februar: Skolerne 
deltager i uge 3 med 6 km-stafet. Malou kan 
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hjælpe med at stå ved en post. Der kommer 
forældreorientering ud på aula.  
Meddelelsesbog: Det kommer på som punkt 
på april-mødet, hvor to it-vejledere deltager.  

Økonomi: Der meldes senere ud ift., hvordan 
den endelige økonomi ser ud, hhv. regnskab 
2022 og budget 2023. 
APV: Alle besvarede undersøgelsen, og der 
kommer rapporter senere. 
Trivselsmåling for eleverne skal laves i 
perioden d. 20/1-20/3. 

Forkortet skoledag: Forslag fra politisk side 
om ikke at skulle placere det på bestemte 
dage. Vi er ikke afhængig af skolebusser. 
Bestyrelsens bakker op om at sætte skolerne 

fri til dette. 
 

- Ledelse SFO 

Pædagogerne er afsted ad tre omgange for at 
arbejde med fritidspædagogik som tema. 
Førskolen er under planlægning, inkl. 
kommende ansættelser. 
En pædagog er tilbage fra barsel. 
 

 

2. Status og drøftelse 
af eksisterende 
principper 
- Ekskursioner og 
lejrskole 

- Lyd og 
billedoptagelser 

- Åben skole 
- Undervisningens 
organisering 
Link til principper 
 

 

Line/Lene 
 
30 min 
 
Gennemlæs

ning og 
drøftelse 

 
De nævnte principper blev revideret af 
skolebestyrelsen og lægges efterfølgende på 
hjemmesiden. 
 

Drøftelse af forældrebetaling til forplejning på lejrtur, 
hvor bestyrelsen vælger at fastholde de 125 kr. og 

tage det op til evaluering om ca. et år igen. Ingen 
ændringer. 
 

3. Omdeling af 
reklamer 
Opsamling fra sidst 

Jeppe, Lene 
og Line 
 
15 min 

 
Drøftelse 
 

 
Via skolerådet har øvrige skoler tilsyneladende ikke de 
samme udfordringer. Nogle har lavet tilsvarende 
gruppe i Aula – ellers handlede det om uddeling af 

gratis aktiviteter. 
Aktuelt:  
Minikonfirmand i konvolutter til elever.  
Randers Cimbria med tilbud om gratis kamp og pizza. 
 
Bestyrelse siger god for, hvis det f.eks. er et gratis 
arrangement, hvor det er til gavn for fællesskabet 

eller giver nogle elever mulighed for en oplevelse, de 
ikke ellers ville kunne få. 
LH skriver ud til bestyrelsen, hvis der er behov for en 
vurdering fra gang til gang.  
 

4. Kommende elever til 
0.klasse  

Lene og 
Paysen 
 
5 min  

 
Orientering om antal tilmeldte til førskole og 
indmeldte i skole pr. 1. august 2023. Næste år får 
børn fra 23 børnehaver.  

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

Der bliver brug for såvel flere pædagoger som 
pædagogmedhjælpere i den kommende førskole. 
Pt. ser der ud til at blive fire 0.klasser efter 
sommerferien.  

 

5. Kommende punkter 
 

Alle  
 
5 min 
 

- SFO-takster i Randers 
- Elevers brug af digitale og sociale medier 
- Skoleårets planlægning 
- Budget og økonomi 

 

6. Evt. 
 

 - Der parkeres stadig over cykelstien (i stedet 
for at bruge kys-og-kør). Politiet kan evt. 
tilkaldes.  
 

- Rundvisning på skolen. 

 

 

 

Næste møde torsdag den 2. marts 2023 kl. 17-19 


