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Mødedeltagere:  
Hans Jørgen Hanghøj Dam 
Karina Møller Sommer 
Christian Martinsen 
Lise Bach-Sørensen 
Claus Bisgaard 

Eskild Josua Aae Jepsen 
Lone Jelle 

Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
Karina Møller Sommer 
Fraværende: 
Kåre Printz Ringbæk 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden   

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Der har været møde i skolerådet. De har lavet høringssvar i forhold 
til budget. 
 
Der har været ansøgt midler ved Nordeafonden til udeskole. 
Skolen fik i alt omkring 10.000 kr. 
A-huset er blevet renoveret i efterårsferien. Fællesrummet er 
blevet malet. 
Skolen har fået ca. 600.000 kr. til udbedring af belægning og 
legeplads. Der kommer grus på byggevejen rundt bag skolen, huller 
i asfalt laves og fliserne ved indgangen lægges om. Der ud over 
bliver pengene brugt til en multibane og optegninger. 
I august blev der udsendt et nyhedsbrev fra ledelsen til forældrene, 
som en afledt effekt af forældretilfredshedsundersøgelsen.  
Nye tiltag i dette skoleår: 
- Morgentræning fodbold: 42 elever, deltager i morgentræningen 
fredag morgen 
- Minikor for indskolingen 
- Skoleskak 
Skolen har lavet en fratrædelsesordning med en af skolens lærere. 



Der mangler pt et skolebestyrelsesmedlem. Der er blevet spurgt ud 
i forældrekredsen. To forældre mødte op til møde med Birgitte, og 
begge stiller op til skolebestyrelsen. Valget kommer til at foregå 
elektronisk i AULA. 

Kommunal kommunikationsstrategi - AULA 
Bilag 1 

Drøftelse Vi har modtaget tre beskrivelser om kommunikation og anvendelse 
af AULA 

- Forældre og elever 
- Personale og ledelse 
- Eksterne 

Beskrivelsen ”Forældre og elever” kommenteres på næste møde. 
Kommentarer sendes tilbage til forvaltningen. 

Kommunal kommunikationsstrategi Orientering I går havde to medarbejdere og ledelsen møde med en 
repræsentant fra kommunikationsafdelingen i skoleforvaltningen. 
Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi for skolevæsenet i 
Randers. Der skal også udarbejdes en lokal kommunikations-
strategi. 

Trafik/sikker skolevej 
Brev til kommunen, Claus har lovet at 
komme med et udkast 

 Claus har lavet et udkast til et brev på vegne af skolebestyrelsen.  
Brevet rettes til og sendes til Randers Kommune 

Klassekasse 
Bilag 2 

Drøftelse Anbefaling til personale og forældre skriftliggøres. 

Budgetorientering Orientering MED-udvalget har lavet et høringssvar i forhold til budget. 

Lommeregner, passer og vinkelmåler 
Forældrekøb/skolekøb 

Drøftelse  Bestyrelsen betragter lommeregner, passer og lineal som en del af 
det man selv skal anskaffe sig til skole på linje med idrætstøj 
penalhus ol. 
Skolen vil fortsat have enkelte lommeregnere eleverne kan låne, 
hvis de evt. glemmer deres egen. 

Evt.   

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

Kommende punkter  Principper 
Læsning  

 


