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Fraværende: 
Marie Louise Frost Frederiksen 
 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Der har været udsendt information om specialundervisning i 
specialklasse og på specialskole. Der er to forskellige forslag i spil.  
Lærernes arbejdstidsaftale: Der har været evaluering på skolen og 
Birgitte og Kåre har været til møde på forvaltningen. 
Skolen har fået ca. 500000 til legeplads og belægning bl.a. af 
brandvejen. Birgitte taler med elevrådet om, hvad de kunne tænke 
sig i forhold til legeplads. Det kunne være en multibane mere. 
To elever har været til fælles elevrådsmøde i Randers. 
 

Regnskab 2018 og ledelsens 
budgetovervejelser for 2019 

Orientering Sidste år kom vi ud med et overskud på 6,4%.  
Orientering om 1. udkast af materialebudgettet. Budgettet er 
justeret i forhold til sidste års forbrug og i forhold til elevantal. Der 
er en ny post i budgettet – Byg et hus. 

Forældretilfredshedsundersøgelse 
Bilag 1 
Bilag 2 

Orientering om proces samt drøftelse Forældretilfredsheden er generelt stor. Undersøgelsen er drøftet i 
bestyrelsen. 
Plan: Der skal arbejdes med rapporten på skolen og derefter i 
skolebestyrelsen. 



Justeringer af skolereformen Orientering 
Drøfte kortere skoledage 

Der er forslag om, at skoledagen forkortes med, hvad der svarer til 
tre lektioner om ugen i indskolingen. Forslaget er endnu ikke 
vedtaget. 
På 7. årgang er skoledagen pt. forkortet pga. konfirmations-
forberedelse. Dette ønskes fortsat. 
Som tidligere kan man ansøge om at forkorte skoledagen på 
mellemtrinnet og i udskolingen. Skolebestyrelsen drøftede denne 
mulighed. Punktet tages op igen på næste møde. 

Principper 
Undervisningens organisering 
Bilag 3 

 Udsættes 

Evt.   

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 


