
 

Dagsorden og referat 
Dato: 14.6 2022 Tid: 17-20 Sted: Mødelokalet 

 
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 
Ellen Eskelund 
Susie Søndergaard 
Karsten Risgaard 
Fraværende: 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Årsberetning  Hans Jørgen fremlagde årsberetningen på Mediateket. 
Årsberetningen vil blive lagt på skolens hjemmeside. 
 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 
 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Formanden 
Der har været afholdt Skolerådsmøde, hvor Randers fælleselevråd 
præsenterede deres arbejde. DCUM havde også et oplæg om bla. 
elevindflydelse. 
 
Ledelsen 
Sidste skoledag var en rigtig god dag. 9. klasserne havde lavet et 
godt program og en god og sjov underholdning. 
 
9A og B er på nuværende tidspunkt i gang med de mundtlige 
prøver. I år skal de til prøve i mundtlig dansk og mundtlig engelsk. 
Tilbagemeldingerne fra censorerne er positive. De har givet udtryk 
for, at eleverne er klædt godt på til prøverne og er velforberedte. 
 



Onsdag d. 22.6 er der dimission på skolen. Elever, personale og 
ledelse starter med fællesspisning. Derefter ankommer forældrene 
og den mere formelle del af dimissionen afholdes.  
 
I år har lærerne afprøvet en anden måde at fordele de alternative 
dage i kommende skoleår på. Metoden vil blive evalueret på næste 
lærermøde. 
 
Teamet omkring de enkelte klasser er i gang med at lave 
handleplaner i forhold til den nationale trivselsmåling. 
 
Kommunen refunderes ikke i det forventede omfang for de 
udgifter, der har været i forbindelse med Corona. Første melding 
gik på, at skolerne selv skulle betale udgiften. Dette er på 
nuværende tidspunkt trukket tilbage. Vi afventer en ny besked. 
 
Ejendomsservice har for flere år siden tegnet en serviceaftale på 
nødbelysningen i Mediateket. 
Denne aftale har skolen ikke tidligere skulle betale for. I år er 
skolen blevet pålagt at betale herfor. 
 
Vi har i dag modtaget en opsigelse fra en af lærerne. Stillingen vil 
blive slået op snarest.  Der vil være ansættelsessamtaler onsdag d. 
29.6. Lise fra bestyrelsen deltager i samtalerne. 
 
Arbejdet med fagteam i forbindelse med den kommunale indsats 
“Fokus på fagene” fortsætter i kommende skoleår. 
 
Elevrådet 
Elevrådet har valgt at sælge is tre gange i juni måned. Overskuddet 
skal bruges på flere bord/bænkesæt og på nye basketballkurve. 
 

Skole-hjemsamarbejde Orientering om rammen for skole-
hjemsamarbejde i kommende skoleår. 

Skolebestyrelsen har vedtaget et nyt princip for skole-
hjemsamarbejde. Vi har derfor ændret rammen for skole-
hjemsamarbejdet.  
 



Forældremøder 
Der afholdes et ordinært forældremøde årligt i august/september. 
Møderne holdes husvis og dato fastsættes af ledelsen. 

Hvert 3. år holdes et fælles oplæg på forældremødet evt. af 
ekstern oplægsholder (Sundhedsplejerske, UU-vejleder, PPR, 
ledere, etc.). 
Første gang i august 2023. 

Klasseteamet er ansvarlig for indkaldelse og gennemførelse af 
forældremødet i den enkelte klasse. 
I ugen før eleverne starter informeres forældre på Aula af 
klasseteamet om mødedato. Seneste en uge inden mødet 
fremsendes dagsorden af klasseteamet. 

Dagsorden indeholder som minimum følgende: 
-Dato og tidsrum 
-Lokale 
-Punkter til drøftelse, herunder altid trivsel i klassen 
-Valg til klasseforældreråd, en af forældrene fra rådet vælges som 
kontaktperson til skolen. 

Der skrives referat af mødet, som sendes til forældrene. Referatet 
kan skrives af en forældre. 

Deltagere: Dansk- og matematiklærer samt pædagoger i 0.-3. 
klasse. 

Skole-hjemsamtaler 
Samtalen er en dialog mellem hjem og skole med et såvel fagligt 
som socialt formål. 

Fra 3. klasse er skole-hjemsamtalen som udgangspunkt en samtale 
mellem barn og lærer. Barnet er centrum for samtalen, og skal 
derfor indgå i dialogen med lærerne, pædagogerne og forældrene. 
Eleverne fra 0.-2. klasse kan deltage i samtalerne. 



Til samtalerne sidder personalet sammen. Der overleveres viden til 
samtalerne fra de øvrige fag fra elevernes skemaer. 

Der er afsat 20 minutter til samtalerne og de afholdes i løbet af 
november, december, januar. 

Deltagere: Dansk- og matematiklærer samt pædagoger i 0.-3. 
klasse. 

Princip for skolefritidsordningens 
virksomhed 
 
Bilag 1 

Godkendelse af princip Princippet er godkendt. 
Det vil blive lagt ud på skolens hjemmeside. 

T-holdet Præsentation af nyt tiltag på skolen I det kommende skoleår sætter vi et nyt tiltag i søen. Vi opretter et 
nyt hold - T-holdet.  
Ud over de tiltag, der er i klasserne, mener vi at deltagelse på 
holdet vil være med til at styrke barnets trivsel og skabe grobund 
for en god udvikling. 
 
På T-holdet vil der blive arbejdet med en “anderledes” tilgang til 
læring. 
På T-holdet vil der være fokus på såvel trivsel som på det 
fagfaglige. Holdet vil være bemandet med nogle af skolens erfarne 
pædagoger  og pædagogstuderende. 
Der vil være plads til 6-10 børn på holdet. Det er klasseteamet, der 
vurderer om deltagelse på holdet kunne være givende for barnet.  
Det er ledelsen, der fordeler pladserne på holdet. Som 
udgangspunkt deltager man på holdet i perioder med en varighed 
på 6 uger. 
 

Evt.  De sidste år har der kommunalt været fokus på læsning og 
ordblindhed. Der er ikke en kommunal indsats eller et kommunalt 
tilbud, der arbejder med samsynsproblemer.  
 
Eleverne i 6.-9. klasse skal vælge valgfag for kommende skoleår. 
Der ønskes en mere detaljeret beskrivelse af fagene, så eleverne 
bedre kan forholde sig til, hvilke fag de skal ønske, samt 
opmærksomhed på udbuddet af valgfag. 
 



Skolebestyrelsesmøderne i skoleåret 22/23 er placeret som følger: 
Tirsdag d. 6/9 kl. 17-19 
Torsdag d. 6/10 kl. 19-21 
Onsdag d 16/11 kl. 17-19 
Mandag d. 12/12 kl. 19-21 
Mandag d. 23/1 kl. 17-19 
Tirsdag d. 7/3 kl. 19-21 
Onsdag d. 19/4 kl. 17-19 
Torsdag d. 1/6  kl. 17-20 (årsberetning)  
 

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 
 

 


