
Dagsorden og referat Dato: 12/12 2022 Tid: 19-21 Sted: Mødelokalet

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

Referent: Ellen Eskelund
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam

Afbud: Noor, Anne, Sussie,

Fraværende:

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

Orientering Nyt fra ledelsen:
Der er kirkegang d. 21. december. Det har ellers været aflyst
tidligere år.
Temperaturen er skruet ned. Man forsøger at finde en passende
temperatur i alle lokaler.
Der har været hærværk igen.
Lars har ansat et par nye pædagogmedhjælpere til at indgå i G.O.
Der kommer omkring 50 børn til G.O. i 2023.
Anette Næsager er desværre gået bort.

Nyt fra medarbejderne:
Man er begyndt at arbejde med A20. Både TR og AMR indgår i
arbejdet. Der laves en plan for skoleåret, så opgaverne er kendte.

Nyt fra elevrådet:
Elevrådet sælger æbleskiver i december.
Der er udarbejdet idékatalog. Der udvælges nogle emner.



Team Danmark Talentklasser på
Nørrevangsskolen – samarbejde med andre
folkeskoler

Bilag 1

Mulighed for at lave høringssvar Det diskuteres, om deltagelse i talentklasserne giver udfordringer
ift. den ordinære undervisning.
Der er stadig nogle uafklarede ting omkring talentklasserne. Der vil
i et høringssvar kunne spørges ind til dette. Der vil også kunne være
noget i forhold til forventningsafstemning og koordinering mellem
parterne.

Skole- og Uddannelsesudvalgsformandens
kaffemøde med
skolebestyrelsesformanden og/eller
næstformanden d. 1.2 2023

Input til kaffemødet Forslag til emner:
- Centralisering, fx ejendomsservice
- Budget, beslutninger og prioriteringer
- Ungdomsklub
- Understøttelse af faglige talenter

Prioritering emner/indhold på kommende
møder

Hvad vil vi gerne arbejde med?
Prioritering af emner
Forslag fra sidste møde:
- Genbesøg af principper i løbet af
perioden
- Sundhed og trivsel
- Sociale mediers indflydelse
- Mulighed for juniorklub?
- AULA - kommunikationsplatform eller
stressfaktor?
- Indfrielse af potentiale hos fagligt
dygtige elever
- Udskolingstilbud
- Åben skole og samarbejde med
lokale foreninger mm. om
etableringer?
- Undervisning i bæredygtighed
- Bæredygtig skoledrift
- Elevdemokrati
- Digital dannelse

Det undersøges til en start, om det kan være grundlag og mulighed
for en juniorklub

Der er lavet en inddeling i principper og emner. Der arbejdes ud fra
en prioriteret rækkefølge.

Principper:
1. AULA - kommunikationsplatform eller stressfaktor?

(princip? - AULA og kommunikation)
- Sundhed og trivsel
- Sociale mediers indflydelse // Digital dannelse

2. Undervisning i bæredygtighed // Bæredygtig skoledrift
3. Elevdemokrati
4. Genbesøg af principper i løbet af perioden

Emner:
1. Indfrielse af potentiale hos fagligt dygtige elever
2. Udskolingstilbud
3. Åben skole og samarbejde med lokale foreninger mm.

Evt. Høringssvar til Randers Ungdomsskole Udkast til høringssvar er godkendt med enkelte rettelser

Oplæsning af referat Godkende referat


