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Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede: Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, 

Ann Thagaard, Heidi Kramer, Rune Nielsen, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Lene Thor, Signe 6.b 

og Malthe 6.a 

 

Afbud: 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 

- Elevråd 

- Ledelsen 
 

Formanden; Det er vigtigt, at man melder afbud til møderne, 
hvis ikke man kan deltage – også selv om det er på dagen. 
Tina er ordstyrer på møderne.  

Skolen har fået ny hjemmeside og vi vil gerne have billeder på 

af bestyrelsesmedlemmerne. 
Tina har været på Vestervangsskolen til møde omkring Vores 
Folkeskole! Det er meget fokus på at tale folkeskolen op og 
fortælle de gode historier. Det var meget inspirerende. 
På fredag er det Lærerens dag. Her på skolen kalder vi det 

personalets dag. I den forbindelse må man gerne fejre 
personalet på skolen. 
Medarbejdere; Pædagogerne har været på den første af to 
kursusdage omkring mentalisering.  
Vi har taget hul på Aktiv rundt ugerne, hvor der er megen 
aktivitet og bevægelse i klasserne.  
På fredag har vi motionsdag, hvor vi skal ud at løbe i 

henholdsvis Doktorparken og Vestparken. Eleverne har fri som 
normalt kl. 14.00.  
Vi er lidt udfordrede omkring vores legeplads, hvor der lige nu 
er en del slitage på vores legeredskaber. Vi undersøger lige nu 
muligheder for forbedringer. Vi har mange beboere i området, 
som benytter vores udearealer efter skoletid. 

Elevråd; Vores formand og næstformand har været til møde 

med Randers Fælleselevråd, hvor der har været 
repræsentanter fra alle elevråd i Randers Kommune.  
Elevrådet har igangsat en kampagne omkring at holde til højre 
på trapperne for at øge sikkerheden. Herudover vil elevrådet 
gerne se på toiletforholdene og hygiejne i al almindelighed.  
Ledelsen; Vi har haft besøg af en fotograf/journalist som 

havde til opgave at lave en lille video omkring Hobrovejens 
Skole. Den kommer på skolens hjemmeside, når den er 
færdig.  
Vi har haft et ’Forældreskolemøde’ for alle forældre og børn i 
0.klasse. Hensigten er at klæde forældrene bedre på til at 
understøtte deres barns skolegang. Ca. 150 mennesker deltog, 
hvor vi sluttede af med aftensmad i skolegården. Det næste 

møde er på torsdag, hvor der vil være fokus på IT, intra og 
netetik. 
Den 29. oktober har vi informationsmøde for forældre til 

skolestartere til 2019. Vi laver små stationer, således 
forældrene både får set skolen og får en masse informationer 
omkring førskole, SFO og indskolingen.  
Vores halbyggeri skrider frem og i denne uge er der støbt gulv. 

Der vil være rejsegilde i uge 44/45. 
Rune vil gerne undersøge muligheden for at søge fonde til 
indkøb af inventar til vores hal. 
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Vi har haft alliker i vores skunke oppe under taget på skolen. 
Ejendomsservice er i gang med at fjerne en masse 
redemateriale fra loftet. Der skal ligeledes efterisoleres.  
 

2. Forældremøder 2018/19 
Evaluering/opsamling 
 

Det var en fin oplevelse. Medlemmerne har været inviteret til 
alle møderne, hvor de havde et kort oplæg.  
Der har været tilbagemeldinger fra forældrene omkring 
forældremødetidspunkterne, hvor kl. 16.00 har været tidligt at 
begynde et forældremøde. Bestyrelsen vil gerne kigge på 
vores princip for skolehjemsamarbejde, for at se om vi skal 

revidere det.  
 

3. Kursus for nye 
skolebestyrelsesmedlemmer 
Evaluering/opsamling/referat 

(Slides vedhæftet mail) 

 

Det var spændende at se og høre om skolebestyrelsernes 
arbejde. Der var en del inspiration fra andre skoler.  
Der er et ønske om at få lavet et årshjul for skolebestyrelsens 

arbejde. Punktet sættes på næste møde. 

4. Inklusionsprojekt 
Orientering/godkendelse 
(bilag) 
 

Skolen er blevet peget på til at deltage i et 
skoleudviklingsprojekt omhandlende inklusion.  
Bestyrelsen er orienteret om projektet og det er ligeledes 
blevet drøftet.  

Bestyrelsen accepterer, at Hobrovejens Skole deltager i 
projektet. 
Dette dog ikke uden visse bekymringer, som fremgår af 
vedhæftede uddybning (nederst). 
Punktet sættes på de kommende møder for at holde 
bestyrelsen orienteret.  
 

5. Sundhedspolitik/Sund skole 
Drøftelse 
(bilag) 
 

Vivi fremlægger idéer omkring projekt Sund Skole, hvor man 
bl.a. laver fællesspisning med børnene i skolen, med fokus på 
sund kost. Det kunne måske være en tradition på skolen, at vi 
en gang årligt spiser sammen.  

Der skal tilføjes noget omkring vores legepatrulje, som 

igangsætter lege og aktiviteter for vores yngre elever.  
Vi har valgfag med sund mad på alle klasser i mellemtrinnet.  
Udspillet revideres og medsendes som bilag, når punktet 
fortsættes på næste møde. 
 

6. Forældretilfredsheds-

undersøgelse 
Orientering/drøftelse 
Mulighed for 5 supplerende 
spørgsmål 
(bilag) 

 

Til november igangsættes en kommunal 

forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. 
Bestyrelsen har mulighed for at tilføje op til 5 lokale spørgsmål 
til undersøgelsen.  
Bestyrelsen har valgt nogle områder og fundet frem til 5 
spørgsmål, som sendes ind.  
 
Ledelsen formulerer ud fra drøftelsen 5 spørgsmål, som 

sendes ud til bestyrelsen til godkendelse. 
 

7. Fotografering til hjemmeside 

 
 

Tilstedeværende skolebestyrelsesmedlemmer fotograferet 

efter mødet. 

Det undersøges, om det er muligt at lave @rksit.dk-

arbejdsmails til skolebestyrelsesmedlemmerne. 

8. Evt. 
 

Punkt omkring legeplads næste møde.  
 
Henvendelse fra en forældre omkring skolefotografering. 

Skolefotografering sættes på dagsordenen på næste møde. 
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Nye punkter til dagsordenen sendes til Tina 14 dage før næste 
møde.  
Kan man oplyse om vikarer på Forældreintra? 

Skolebestyrelsens kommentarer til pkt. 4 ”Inklusionsprojekt”: 

Det er ikke uden en vis bekymring, at skolebestyrelsen har godkendt skolens deltagelse i inklusionsprojektet. 

Projektet er blevet benævnt ”Fuld inklusion”, hvilket vi finder meget uheldigt. Det peger i retning af, at alle 

elever fremover skal kunne rummes på Hobrovejens Skole, hvilket vi er blevet orienteret om ikke bliver 

tilfældet. Det er stadig et godt og rigtigt udgangspunkt, at man ser på, hvad der er bedst for den enkelte elev 

og der vil naturligvis stadig være elever, som ikke vil kunne trives på Hobrovejens Skole, selv om personalet 

bliver bedre til at håndtere udfordrede elever og som har brug for at komme i andre mindre/tryggere/mere 

strukturerede rammer. 

Skolebestyrelsens største bekymring er, at skolen med sin deltagelse i projektet kommer til i offentligheden at 

fremstå som en skole, der primært vil blive for elever, der skal ”inkluderes”. Vi har i det perspektiv to 

væsentlige problemstillinger: 

Vil forældre til ”almindelige” (neurotypiske) børn fremover fravælge Hobrovejens Skole og i stedet sætte deres 

barn i en anden folkeskole eller en privatskole, hvis skolen opfattes som en skole for ”inkluderede” børn? 

Vil forældre til børn, som ikke trives/er udfordrede i deres børnehave eller nuværende skoletilbud vælge 

Hobrovejens Skole som deres barns skole, fordi skolen har et fokus på udfordrede elever? 

Vi er nødt til at understrege, at Hobrovejens Skole i forvejen er en meget inkluderende skole og arbejder i 

forvejen massivt med at inkludere alle børn i eget skoledistrikt. Hvis skolen får en større andel af elever med 

stort støttebehov fra andre distrikter, er vi nervøse for, at skolens elever, forældre og personale står over for 

en alt for stor opgave. 

 

Vi mener, at det er vigtigt at overveje, hvordan der bliver kommunikeret ud i forbindelse med projektet og 

ønsker ikke, at Hobrovejens Skole kommer til at fremstå som en skole, der kun er for elever med særlige 

støttebehov. 

 

Vi forventer, at skolen også med projektet vil have mulighed for at arbejde med at inkludere de dygtige børn 

og give dem en mulighed for at udvikle sig i eks. særlige valgfag og på den måde sende den besked til 

omverdenen, at Hobrovejens Skole er en skole, der har fokus på inklusion af alle børn. 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Tina Kjærgaard Bak 

Skolebestyrelsesformand 

 

 


