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Mødedeltagere:
Hans Jørgen Hanghøj Dam
Lise Bach-Sørensen
Claus Bisgaard
Ellen Eskelund
Eline Crossland
Kasper Høegh Stjernvik
Noor Hanna
Susie Søndergaard
Kåre Printz Ringbæk
Anne Rafn
Lars Skov-Jensen

Referent: Ellen Eskelund

Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam

Afbud:

Fraværende:

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Orientering Nyt fra formanden:
Velkommen til de nye medlemmer

Orientering fra ledelsen:
Birgitte er fortsat sygemeldt. Anne er konstitueret leder.
Nye ansættelser i forbindelse med sommerferien. Tidligere vikarer
har valgt at fortsætte.
4. årgang er med i animationsprojekt med VIA.
3. og 4. årgang er med i et projekt om afkodning ift. læsning.
Børne- og undervisningsministeriet laver ændringer i nationale test
på udvalgte klassetrin. Testene går fra at være adaptive til at være
lineære. I år ligger de i november og december. På sigt rykkes de til
starten af skoleåret.
Der skal fremover tilbydes risikotest ift. ordblindhed for elever, hvis
forældre er testet ordblinde.
Der skal laves digitale meddelelsesbøger som erstatning for
elevplaner, der er afskaffet.
Begrebet “Ikke uddannelsesparat” erstattes med “parate til andre



uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og
erhvervsuddannelser”
Fagkurser bliver to dage i november og to dage i marts. UU Randers
evaluerer.
Der er søgt praktisk medhjælp ved behov.
Der skal findes en ny leverandør af skolemad.

Orientering fra medarbejdere:
Ønske om at kigge på udbetaling af diæter - beløbet, der opkræves
af forældrene til mad, når eleverne er på lejrskole, har været af
samme størrelse i mange år. Det rækker ikke til at dække udgiften
for kost.
De sidste elever har fået udleveret Chromebooks. Nogle skal have
nye på sigt.
Randers Kommune rammes ikke af udfordringer med brug af
Chromebooks. Der er lavet risikovurdering.

Orientering fra elevrådet:
Elevrådet er startet op og konstitueret.
Elevrådet har tidligere tjent penge ved fx salg af æbleskiver. De har
bl.a. brugt nogle af pengene på nye net til basket.
Der er ønske om et samarbejde mellem elevråd og skolebestyrelse.

Arbejdet i skolebestyrelsen Hans Jørgen orienterer om
skolebestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er orienteret om opgaverne. Der kan stilles spørgsmål
ved behov.

Konstituering af skolebestyrelse Konstituering – valg af formand og
næstformand

Hans Jørgen har været formand frem til nu. Han genopstiller. Hans
Jørgen er enstemmigt valgt.
Lise har været næstformand frem til nu. Hun genopstiller. Lise er
enstemmigt valgt.

Dette års skolebestyrelsesmøder Drøftelse af muligt indhold.
Hvad vil vi gerne arbejde med?

Udskydes til næste møde

Randers Kommunes basisbudget Mulighed for at lave høringssvar Randers Kommune er i vækst.
Der er lavet et katalog med forslag til effektivisering og besparelse.
Der orienteres om de relevante områder af budgettet.



Anne og Lars udarbejder udkast til høringssvar. Der udtrykkes
bekymring over nogle af de mulige konsekvenser.

Flytning af tidspunkt for fælles feriepasning
i SFO

Mulighed for at lave høringssvar Lukkeugerne er forskudt i daginstitution og SFO. Der er derfor
ønske om harmonisering, så ugerne for ferielukning i SFO lægges i
29 og 30. Der laves ikke noget høringssvar.

Indsatser på skolen Orientering om de forskellige
indsatser, der er på skolen.

Udskydes til næste møde

Evt. Kontaktbog i AULA:
Skolen opfordrer til brug af kontaktbog. Der har været udfordringer
med, at beskeder kommer til at stå som læst hos de øvrige
medlemmer af teamet, når første medlem har læst beskeden. Der
er kommet en funktion, hvor den kan markeres som ulæst for de
andre, når første lærer medlem har læst det. Det meldes ud til
lærerne.

Kaffebod - Åbent hus:
Skolens fælles trivselsuge ligger i år i uge 41. Der er Åbent hus
torsdag aften fra kl. 17-19. Bestyrelsen har tidligere haft en
kaffebod. Der er forslag om at have en kaffebod igen.

Oplæsning af referat Godkende referat


