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Mødedeltagere:
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: Anne Rafn

Afbud:
Noor Hanna

Fraværende:

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger
Godkendelse af dagsorden

Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Orientering Orientering fra formanden:
Formanden er flyttet og har ikke længere børn på skolen. Han
træder derfor ud af bestyrelsen, og der skal findes en ny formand.

Orientering fra ledelsen:
Der er konstitueret en viceskoleleder frem til sommer. Der er sendt
besked ud via AULA.
Der er åbnet op for en ny runde T-hold. Denne gang med større
aldersspredning. Noget laves samlet, andet i mindre grupper.
Skolen har haft besøg af deltagere fra “Den store Bagedyst”. Der
blev bagt fastelavnsboller, som blev købt af Verdo for 75.000kr.
Pengene går til Danmarks Indsamling. Der har været TV-hold på til
at følge dagen.
Alle børn har været ude at gå 6 km. Børn fra alle folkeskolerne i
Randers Kommune har indsamlet ca. 1.000.000 kr til Danmarks
Indsamling ved at gå.
Der har tidligere været personale afsted på aktørforløb om
bæredygtigthed. Den her gang skal der personale afsted på



aktørforløb om understøttelse af det, der kaldes “de dygtige
elever”.

Orientering fra medarbejderne:
Der er lavet en APV, som snart skal gennemgås.

Orientering fra elevrådet:
Der er et ønske om at få medlemmer fra elevrådet med på møder i
skolebestyrelsen. Det vil kunne bidrage til sammenhæng og et
forum for repræsentanter fra elevrådet.

Konstituering af skolebestyrelse Konstituering – valg af ny formand og
næstformand

Ellen vælges som ny formand.
Lise genvælges som næstformand.

Lokal udmøntning af forkortet skoledag for
indskolingselever

Bilag 1

Mulighed for at lave høringssvar Anne og Lars laver et høringssvar med ønske om mulighed for at
træffe lokale beslutninger om udmøntning af forkortede skoledage
for indskolingselever

Endeligt budget for skoleåret 2022/23
Bilag 2

Orientering Der foreligger nu endeligt budget for skoleåret. Der er ikke de store
ændringer for skolen.
Skolen skal i gang med at lave fagbudgetter. Der forventes ikke de
store ændringer.

Tillæg til skolens regler - Skolens
Chromebooks

Bilag 3

Udkast drøftes Der er lavet et udkast med informationer om håndtering af
Chromebooks. Det bunder i et ønske om tydeliggøre
retningslinjerne og forventninger, fx i forhold til adfærd og
eventuelle forsikringssager.
Det lægges op på hjemmesiden. Elever og forældre vil også blive
orienteret.

Evt. Nogle er blevet overraskede over skemaændringer i januar. Der har
været behov for at lave ændringer i skemaerne. Ændringerne er
meldt ud.

Oplæsning af referat Godkende referat Referatet er godkendt.


