
Dagsorden og referat 
Dato: 14.12 2021 Tid: 17-19 Sted: Meet 

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

Eskild Josua Aae Jepsen 

Karsten Risgaard 
Ellen Eskelund 
Susie Søndergaard 
Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
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Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
Karina Sommer 
Ellen Eskelund 
Susie Søndergaard 
Eskild Josua Aae Jepsen 
Fraværende: 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Ledelsen 
Corona fylder meget på skolen. Enkelte elever i 1AB og 2AB har på 
skift været ramt af corona. Elever og personale har været opsporet 
som nære kontakter. Senest er en årgang blevet ramt af varianten 
omikron. Elever og personale er hjemme i isolation og afventer 
svar på 6. dags test. 
Randers Kommune har et højt incidenstal, hvilket betyder, at vi er 
nødt til at iværksætte forskellige tiltag for at forebygge yderligere 
spredning af smitte – fx. ingen undervisning på tværs af klasser og 
årgange, eleverne opdeles klassevist i frikvartererne. 
Alle ansatte i Randers Kommune skal vise gyldigt coronapas på 
arbejdspladsen. Det er gået problemfrit. Ledelsen tjekker det 
ugentligt. 
Corona har betydet forskellige aflysninger på skolen - fx kirkegang 
sidste dag før jul, morgensamling, julekoncerten for 4. og 5. 
klasserne på Værket. 
Arrangørerne bag julekoncerten har spurgt om vi til næste år vil 
sende både 4.5.og 6. klasserne. Vi har takket ja 
3. årgang lavede luciaoptog mandag morgen. Det foregik udenfor. 



Carsten Andersen, der er skoleleder på Assentoftskolen, har været 
konstitueret skolechef i den periode, hvor skolechefen har været 
sygemeldt. Carsten er blevet ansat som ny skolechef frem til 30.11 
2022. 
De sidste tre måneder har skolen brugt næsten 100000kr mere på 
vikarer end sidste år. Det skyldes corona, hjemsendelser og 
langtidssygemeldinger. 
7AB lægges sammen efter nytår og bliver til 7C. Hen over efteråret 
har klasserne samarbejdet i undervisningen og der har været 
afholdt forskellige trivselsdage for. 
 
Medarbejdere 
Eleverne skal igen sendes hjem til nødundervisning. 
Forberedelserne er i fuld gang. 
Elevrådet har solgt æbleskiver i december. De har tjent 3000 kr. 
 

Dronefilm og årsberetning  Sebastian i 8B har lavet en dronefilm om skolen. Den vil komme til 
at ligge på skolens hjemmeside. 
Årsberetningen er næste klar til at blive sendt til forældrene. 
 

Princip for skole-hjemsamarbejde 
Bilag 1 

Endelig godkendelse af princip Princippet tilføjet trivsel under formål. Med denne rettelse 
godkendes princippet. 
 

Kommunikation 
Bilag 2 

Instagramprofil  Der har været afholdt møde i Skolerådet. 
Flere skoler i kommunen har en facebookprofil. Direktøren for 
Børn og Skole ser det som væsentligt at alle skoler kan profilere sig 
på et socialt medie for at støtte op om ”Folkeskolen som 
førstevalg”. 
Vi er en af de få skoler i kommunen, der ikke har en facebookside. 
Personalet vil gerne have en profil, hvor de kan dele billeder af 
elevernes arbejde på skolen. Personalet har peget på Instagram. 
Det er et billedmedie og ikke teksttungt. 
 
Det aftales, at Karen Radmer fra kommunikationsafdelingen 
inviteres til et bestyrelsesmøde for at fortælle om, hvilke fordele 
og ulemper, der er ved at have en profil. 
 
 



Læseklub Orientering om nyt tiltag Ønsket er at få fokus på læsning. 
Samarbejde mellem læseaktør og Ungdomsskolen – torsdag d. 
2.12 blev der afholdt bogklub for læseinteresserede piger og 
drenge. 15 elever deltog.  
Der var sat læsetelte op, sofaer blev flittigt benyttet, og 
udskolingselever havde bagt kage. 
Succesen gentages i januar. 
 

Faglig løft og sommerpakke til 
trivselsfremmende  

Orientering om hvordan midlerne er 
brugt 

Skolen fik tildelt ekstra midler til fagligt løft og trivselsfremmende 
aktiviteter i en sommerpakke.  
Ledelsen besluttede at alle årgange fik midler til en 
årgangsoplevelse: 
0. RGF hallen – tummel og leg 
1. Den gamle by - rundvisning 
2. Den gamle by - rundvisning 
3. RGF hallen - instruktør 
4. Juletur i Randers – skøjtebanen, museum osv. 
5. Den gamle by - rundvisning 
6. Den gamle by - rundvisning 
7. Biografen og fællesspisning 
8. RGF hallen 
9. Escaperoom og fællesspisning 
Alle klasser har fået 500 kr. til at indkøbe ting til klassen. 
Samlet sum 50.000kr. 

Budgetregulering 
Bilag 3 

Orientering om endelig 
budgettildeling 2021 

Budgettet er blevet endeligt reguleret for skoleåret 2021/22.  
Reguleringen skyldes: 
- klassesammenslag på 7. årgang 
- nedgang med 7 elever 
-medfinansiering af specialundervisning 
- tildeling efter elevtal. 
Det betyder en ændring i budget 2021på -289.000kr. og en 
ændring i budget 2022 på -405.000kr. 

Evt.  - 

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 


