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

Eskild Josua Aae Jepsen 
Ellen Eskelund 
Susie Søndergaard 
Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
 
Fraværende: 
Eskild Josua Aae Jepsen  
Susie Søndergaard 
Kåre Printz Ringbæk 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Christian Martinsen har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Karsten 
Risgaard, der er suppleant, træder ind i bestyrelsen i stedet. 
Vi har valgt at holde fast i, at forældrene fortsat skal aflevere deres 
børn uden for om morgenen. Om eftermiddagen må de gerne 
komme ind. 
Første skoledag startede som altid med flagallé for de nye 0. 
klasser. Efterfølgende var der velkomstmøde for forældrene i 
mediateket, hvor ledelsen bød velkommen. 
Skolechefen er pt sygemeldt. Skolelederen fra Assentoftskolen er 
derfor konstitueret som skolechef to dage om ugen. 
På skolen er to lærere langtidssygemeldt. Vi har ansat en 
læreruddannet og en der er i gang med læreruddannelsen til at 
læse timerne. 
Der er fire pædagoger på barsel. Dennis og Maia er ansat i 
barselsvikariater. 
Vi har også ansat tre praktiske medhjælpere, som både er en del af 
skolen og SFO-en. 
Vores servicemedarbejder Morten er blevet ansat som ny 
serviceleder. Det betyder, vi skal have tilknyttet en ny 
servicemedarbejder. 



Natur/teknik lokalet er blevet malet, og der er blevet rykket rundt 
på møblerne. Det er blevet rigtigt fint. 
Birgitte og en lærer fra udskolingen er med i en arbejdsgruppe om 
øget søgning til EUD. 
Randers kommune har lavet et uddannelsesforløb - Fokus på 
fagene. Fagudvalgsformændene (dansk, matematik, 
praktisk/musiske fag, naturfag, sprog og det pædagogfaglige) og 
ledelsen skal på kursus flere gange i løbet af skoleåret. 
Vi er i ledelsesnetværk med Langå Skole, Bjerregrav Skole og 
Hornbæk Skole. Vi vil gerne styrke samarbejdet på tværs af de fire 
skoler, så f.eks. læsevejlederne også kan samarbejde. 
Der har været brandsyn. Det har givet anledning til nogle 
justeringer. 
Ministeriets sommerpakke giver os 89900kr til fagligt løft og trivsel 
i skole og SFO. Personalet er blevet bedt om at komme med ideer 
til, hvordan vi bruger pengene. 
Der er emneuge for hele skolen i uge 38. I den forbindelse er der 
åbent hus d. 23.9 om aftenen. Skolebestyrelsen laver en kaffebod 
evt. med salg af kage. Karina laver en plan. 
I dette skoleår får vi praktikanter fra læreruddannelsen. De første 
besøger skolen i uge 37. 
I år er vi også praktikskole for den psykomotoriske uddannelse. 
Vi er med i et projekt sammen med Brugsen, som handler om at 
undgå madspild.  
 

Økonomi Orientering om opstart På 7. årgang er elevtallet nu så vi får økonomi ud til en klasse og 
ikke to.  
Det betyder, at vi ”mister” ca. 300.000kr inden jul. 
Vi har fået besked på at alle AP-er og 87 Chromebooks skal skiftes i 
2022. 
Midlerne til IT er med den nye tildelingsmodel sendt ud til os på 
skolerne.  
 

Princip for skole-hjemsamarbejde Princippet for skole-hjemsamarbejde 
ønskes fornyet.  
Drøftelse bordet rundt. Med 
udgangspunkt i det nuværende princip 
ønskes input til et nyt princip. 

Princippet er meget detaljeret. Vi ønsker at lave et retningsgivende 
princip i stedet for det nuværende.  
BD og AB kommer med et forslag til næste møde. 
 



Nuværende princip har karakter af 
”opskrift” – der ønskes et mere 
vejledende princip. 

Randers Kommunes basisbudget Mulighed for at lave høringssvar Der er en besparelse på 0,5% og ingen prisfremskrivning. 
Skolebestyrelsen sender høringssvar sammen med MED-udvalget 

De dygtigste elever Kort orientering om opstart på dette 
fokusområde 

Der har været en pædagogisk drøftelse på lærermøde om, hvordan 
vi arbejder med de dygtigste elever. 
 

Kommunikationsstrategi  Status for arbejdet D. 15.9 er der pædagogisk aften for skolens lærere og 
pædagogerne. Denne aften vil der blive arbejdet med indholdet i 
vores kommunikationsstrategi og forståelsen af de fremhævede 
ord. 

Årsberetning + dronefilm  Der arbejdes videre. 

Evt.  Dialogmøde 
Skaterbane 
Alderssvarende film 
Forældremøde samtidigt i huset - svært for forældrene at få det til 
at gå op. 
 

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 


