
Dagsorden og referat 
Dato: 27.5 2019 Tid: 17.00 – 19.30 Sted: Mødelokalet 

 
Mødedeltagere:  
Hans Jørgen Hanghøj Dam 
Karina Møller Sommer 
Peter Bogh Lindgaard 
Lise Bach-Sørensen 
Marie Louise Frost Frederiksen 
Claus Bisgaard 

Eskild Josua Aae Jepsen 
Susie Søndergaard 

Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  
Christian Kallesøe Martinsen 
 

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
Peter Bogh Lindgaard 
Marie Louise Frost Frederiksen 
Susie Søndergaard 
 
Fraværende: 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Årsberetning  Årsberetningen bliver lagt på hjemmesiden. 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Det er kommunalt vedtaget at placeringen af specialklasser 
forbliver, hvor de er. På sigt fordeles eleverne til specialklasser i 
nærområdet. Specialskolerne nedlægges og genopstår som en 
skole. 
Tagrenoveringen går som planlagt.  
Birgitte og Anne har været på skemalægning fredag og lørdag. Vi 
vil gerne tilgodese bl.a. udeskoledage i indskolingen. 
Vi har slået en stilling op med drengeidræt, svømning og 
inklusionstimer. Ansøgningsfrist 5/6 og samtaler d. 12/6. 
I år har en af lærerne være på uddannelse som læseaktør. I næste 
skoleår skal to lærere på uddannelse som matematikaktør. 
Der er indgået en ny aftale om arbejdstid for lærerne. 

Forældretilfredshedsundersøgelse Orientering om handleplan Gennemgang af handleplan. 
Indsatsområder:  
Samarbejde mellem skole og hjem: kommunikation mellem skole 
og hjem 



Trivsel: Antimobbestrategi og materialet ”Holdning og handling”, 
overgangsarbejde mellem børnehave, GO og skole, 
inklusionsindsatser og venskabsklasser 
Undervisning: nyt matematikbogsystem til mellemtrinnet, 
uddannelse af matematikaktører, udvikling af skolens 
inklusionsindsatser, læseindsatser 
Trafik 

Trafik Orientering ved Karina og drøftelse Karina har mødtes med Karen Lagoni, Anders Henrik Jensen og en 
forældre om skolevejene. Der arbejdes på et brev til kommunen og 
udvalgsformanden. 

Kommende skoleår 
- Rammeforsøg 
- Ringetider 

Orientering Randers kommune er med i rammeforsøget i forhold til 
konfirmationsforberedelsen. 
 
I kommende skoleår forlænges spisepausen med 5 minutter.  
Eleverne i 0.-3. klasse møder mandag-onsdag 8-14 og torsdag-
fredag 8-12.53. Dette gælder for alle skoler i kommunen. 

 
Budget 
Overførselsmidler 

Drøftelse Skolen har fået overførselsmidlerne retur. Ideer til ombygninger, 
der giver holdlokaler, blev præsenteret.  

Principper 
Undervisningens organisering 

Udarbejde princip Udskydes til næste møde.  



Evt.   

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


