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Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 
 

Matematikaktør – nyt på skolen 
Oplæg fra Jeppe – en af skolens 
matematikaktører 

 Anna og Jeppe var i sidste skoleår på uddannelse som 
matematikaktører. 
De har haft fokus på læringsstrategier (regnestrategier). De har 
afprøvet det i deres egne klasser.  
De har arbejdet med regnestrategier i matematikfagudvalget. I 
udvalget arbejdes også med at opkvalificere den røde tråd i 
matematik gennem hele skoleforløbet. 
De er også meget optaget af talblindhed. Hvordan spotter vi dem? 
Hvordan arbejder vi med det? 
Som noget nyt deltager alle klasser d. 12. november i 
matematikkens dag i år. Alle klasser skal arbejde med matematik 
fra 8-12. 
Aktørerne er i forløbet blevet inspireret af co-teaching, hvor 
lærerne planlægger, udfører og evaluerer undervisningen sammen. 
 
Co-teaching er et fælles indsats område på skolen i indeværende 
skoleår. Der er i alle klasser afsat en lektion til co-teaching i dansk 
og en til matematik. 



Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Ledelsen 
Midler til fysisk undervisningsmiljø: 

- Der er søgt byggetilladelse til overdækket bag skolen 
- Borde og stole er indkøbt 
- Fysiklærerne er i gang med at kigge på 

dataopsamlingsudstyr 
- Cykler indkøbt 
- Nyt undervisningsmateriale til håndværk og design er 

indkøbt 
- Ny rundsav er indkøbt 
- Billedkunstvogn er indkøbt 
- Der er bestilt gardiner 

 
Siden sidst: 

- Ombygning i bunden af B-hus er næsten færdig 
- SFO blevet malet 
- Nye vandhaner i alle garderober 
- Der er skiftet rør i varmecentralen i uge 42 
- Der er ansat to nye lærere, som begge startede på skolen 

d. 1.10 
- Der er ansat en ny pædagogmedhjælper i SFOén 
- Chromebooks til elever fra 6.-9. klasse er snart klar til 

udlevering til eleverne 
- Chromebooks til lærerne er klar til udlevering 
- Event i Randers med deltagelse af Kronprinsparret. 

Vi er som skole udvalgt til at præsentere, hvordan vi 
arbejder med bevægelse i undervisningen. 4B 
repræsenterer skolen. 
Desværre er det udsat grundet COVID-19 

- Kommunikations strategi – dialogaften med personale er 
udsat grundet COVID-19 

- Der er bevilliget undergrundscontainere til skolen 
- Motionsdag og Night basket blev afviklet i coronastyle. 

Begge dele gik godt  
- Den nye tildelingsmodel er godkendt af politikerne 

 
 
 



Personale 
Skolernes udviklingscenter har afholdt et godt kursus med henblik 
på brugen af Chromebooks. 
A20 – ny arbejdstidsaftale. Procesplan skal laves. Lokalaftale i 
Randers er rigtig god. Vi ser frem til arbejdet. 
 

Principper og drøftelser Prioritere rækkefølge på 
principper/drøftelser. 

Eksisterende principper blev læst igennem, og der blev kigget på, 
hvilke principper vi mangler. 
Prioritering af det videre arbejde: 
Opdatere ordlyden i de eksisterende principper samt arbejde 
videre med de lovpligtige – særligt ønskes at arbejde med 5, 6 og 7 
 

Erfaringer fra nødundervisning og 
genåbning 

Hører erfaringer fra perioden med 
nødundervisning  

Forældres positive feedback: 
- Mere struktur gav ro 
- Meget ude opleves godt 
- Mindre grupper  
- MinUddannelse – eleverne blev mere selvhjulpne 
- Forældre har fået kendskab til flere fag 
- Læring og effektivitet – også i den online undervisning 
- Velinformerede og trygge forældre og elever 
- De samme voksne gav tryghed 
- Særlige hensyn var nemmere at tage 

 
Personalets positive feedback: 

- Færre lærerskift har været godt 
- God tid til fordybelse og arbejde med trivsel 
- Fleksibilitet og sammenhængskraft i skoledagen 
- Mindre hold gav mulighed for ro og fordybelse 
- Tid til at hjælpe den enkelte – svagere elever har blomstret 
- God håndhygiejne 
- Færre konflikter 
- Flere voksne omkring eleverne 
- Fagligt udbytte 
- Meet: fin platform, eleverne blev ”tvunget” til 

mundtlighed 
- Hjemmet blev mere involveret 
- Personalets brug af IT blev opkvalificeret 
- Tid til at være sammen 



- Kortere skoledage 
 
Der arbejdes nu videre med, hvilke punkter skolens ønsker at 
fastholde. 

Evt.  Næste møde 26. november 
 

Oplæsning af referat Godkende referat  

 


