
Dagsorden og referat 
Dato: 27.1 2022 Tid: 19-20 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 
Anne Rafn  

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
Eskild Josua Aae Jepsen 
Kåre Printz Ringbæk 
 
Fraværende: 
 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Siden sommerferien har vi haft en uddannet lærer ansat som vikar 
i en sygefraværsstilling. Han har fået fast job på Hobrovejens Skole 
pr. 1.2 2022. 
En af de mandlige lærere har lige afsluttet sine to ugers barsel. I 
nærmeste fremtid skal yderligere en lærer på barsel i fire uger. 
Vi har på nuværende tidspunkt en langtidssygemelding. Der er 
fortsat tre deltidssygemeldte. De er alle tre på vej tilbage. 
Vi er i gang med at lægge budget. Regnskabet for 2021 er ikke 
endeligt afsluttet endnu, men budgettildelingen er kommet. 
Vi har endnu ikke modtaget nye retningslinjer/anbefalinger i 
forhold til, hvilken betydning ophævelsen af restriktionerne får for 
skolen. Så snart vi ved noget, orienterer vi ud til forældrene. 
Der er reduceret i antallet af timer, man kan søge om timer til 
praktisk medhjælp i kommende skoleår. Det betyder, at skolerne 
selv skal finansiere resten. Hvordan løser vi den opgave? Det vil 
blive drøftet på det kommende MED-møde med personalet.  
Karen Radmer fra kommunikationsafdelingen deltager på næste 
møde i forhold til sociale medier. 



Skolebestyrelsesvalg 
Bilag 1 

Orientering om tidsplan samt 
nedsættelse af valgbestyrelse  

Der afholdes skolebestyrelsesvalg i foråret. 
Valgbestyrelse: Hans Jørgen, Lise, Carsten og Birgitte 
Valgmøde: onsdag d. 23.2 kl. 17.30 
Bestyrelsen opfordres til også at deltage i valgmødet. 

Nyt princip  
Bilag 2 
Bilag 3 

Udvælge nyt princip at arbejde med Vi mangler at lave et princip for skolefritidsordningens virksomhed 
(jf. folkeskoleloven). Dette princip bliver det næste bestyrelsen vil 
arbejde med.  
Bestyrelsen ønsker dialog om den åbne skole, klubtilbud for elever 
fra 4. klasse, fritidsliv, lokalsamfund, sundhed- ikke kun fysisk 
sundhed men også mental sundhed 

Skoleplan Orientering om arbejdet med 
skoleplanen: 

- Emneuge 
- Skole-hjemsamarbejde 
- Alternative dage/fagdage 
 

Arbejdet pågår i foråret.   
Nedenstående punkter er/bliver evalueret og beskrivelserne rettet 
til. 
Emneuge efterår: fokus på trivsel og fællesskaber 
Emneuge forår: muligvis omdannes til fagdage 
Først i marts afholder vi pædagogisk aften for personalet. Vi vil 
denne aften drøfte skole-hjemsamarbejdet udmøntning og 
muligheden for at afkorte skoledagene? 

Samarbejde med ungdomsuddannelserne Orientering om muligt samarbejde fra 
kommende skoleår 

Vi er nysgerrig på, hvordan vi kan gøre det bedre i udskolingen for 
alle elever. 
Personalet i udskolingen har haft et oplæg om læringsmiljøer. 
Ledelsen har været på besøg på Auning Skole. De arbejder med 
linjer på deres 9. årgang. De samarbejder med 
ungdomsuddannelserne i forbindelse med fagdage. 
Ledelsen skal mødes med repræsentanter 
fraungdomsuddannelserne i Randers og leder af UU Morten 
Skivild.  
Vi forestiller os i samarbejde med ungdomsuddannelserne at 
arbejde med niveaudeling på fagfade for 8. og 9. klasserne.  

Corona Orientering om situationen på skolen Vi bruger fortsat megen tid på corona  
Siden november er omkring 130 elever og personaler testet 
positive. De 100 er testet positive siden jul. 
Personalet er meget hjælpsomme i forhold til at hjælpe i de 
klasser, hvor personalet har været syge. 

Evt.  - 

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 


