Dagsorden og referat
Mødedeltagere:
Astrid Leick Siegumfeldt
Carsten Tønnes
Hans Jørgen Hanghøj Dam
Helle Fraes Dittmann
Janne Frausing Østergaard
Karina Møller Sommer
Peter Bogh Lindgaard
Birgitte Davidsen
Anne Rafn
Elisabeth Dahl
Julie Klitte
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Punkt
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Dato: 24.01.2018

Tid: 17.00 – 19.00

Sted: Mødelokalet

Referent: Anne Rafn
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam
Afbud:
Helle Fraes Dittmann
Janne Frausing Østergaard
Fraværende:
Hans Jørgen Hanghøj Dam

Hvad skal vi udrette?
Orientering

Beslutninger/bemærkninger
Godkendt
Vi har opsagt samarbejdet med en af vores lærere. Stillingen er
slået op. Der er ansættelsessamtaler mandag d. 29/1. Elisabeth og
Karina deltager ved samtalerne.
8. klasse har været til DM i Skills i Herning.
Implementeringsudvalget og de lærere der skal med på
læringslaboratorier har flere kursusdage hen over foråret.
Kælderen: Teknisk forvaltning er i gang med arbejdet.
Trivselsmåling: Randers kommune har entreret med DCUM. Først
når data fra trivselsmåling går videre til undervisningsministeriet
knyttes resultaterne til CPR-numrene. Den kommende
trivselsmålingen er pt sat på standby.
Næste skolebestyrelsesmøde flyttes frem til torsdag d. 22/2-18 fra
kl. 17-19.

5.ab har deltaget i høvdingeboldturnering. Tre hold kom i
semifinale og et hold er gået videre og skal kæmpe i Århus.
2.ab har været på rundvisning på Randers Bibliotek.
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Skoleudviklingsplan
Bilag 1

4

Bevægelse i undervisningen
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Valgbestyrelse
Bilag 2
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Kvalitetsrapport for Randers Kommunes
Skolevæsen Skoleåret 2016/2017
Bilag 3
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Principper
Bilag 4
Evt.
Oplæsning af referat
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Maskinerne i håndværk og design er tjekket og klar til brug.
Skoler der ikke er berørt af strukturændringerne bør ikke glemmes.
Vi bakker op om, at udviklingsplanen for Munkholmskolen
revideres. Skolen ligger i et område i rivende udvikling. Det er
derfor vigtigt at se på skolens lokaleantal osv.
Debat om ændringerne i børnenes
Udskolingen har i dette skoleår ikke skemalagte bevægelsestimer.
skemaer til dette skoleår
0.-5. klasserne har stadig skemalagte bevægelsestimer.
Nogle børn oplever, at der ikke er bevægelse i skoletiden.
Der er et behov for at få talt med eleverne om, hvad bevægelse i
undervisningen er.
5., 7. og 9. klasse skal deltage i en Skolebørns undersøgelse om
bevægelse.
Valgbestyrelse vælges
Valgbestyrelse:
Birgitte Davidsen, skoleleder
Hans Jørgen Hanghøj Dam, skolebestyrelsesformand
Astrid Leick Siegumfeldt, forældrevalgt medlem
Der afholdes valgmøde d. 22/2-18.
Udtalelse
Eleverne på Munkholmskolen klarer sig godt.
Karaktergennemsnittet er det højeste i Randers. Munkholmskolen
præsterer bedre end landsgennemsnittet.
Udkast til udtalelse drøftes og tilrettes.
Få overblik over, hvad vi har og hvad vi De gamle principper vil i løbet af foråret blive opdateret/revideret.
ønsker at arbejde med.
Nye udarbejdes derefter.
Godkende referat
Godkendt
Høringssvar

