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1: Nyt fra 

• Formanden/bestyrelsen 

• Ledelsen  

• Afdelingerne (herunder 

opsamling på 

forældremøder) 

Fra formanden 

Intet nyt 

 

Fra ledelsen 

Der søges om dispensation til at udføre undervisningsmiljøvurdering 

på et senere tidspunkt. 

Kort orientering om nyt inden for uddannelsesparathedsvurdering - 

herunder ny praksis og øget skriftlighed. 

Kort om ansættelser 

 

Fra afdelinger 

Skolerejse på 9. årgang  

Motionsdag  

 

2:  

Nyt fra elevrådet 

Der er nedsat en arbejdsgruppe ift. kantinekø. 

Der har været fokus på toiletforhold. 

Ideer til næste skolefest.  

3: 

Budgetforslag 20-23 var første 

punkt på Skolerådsmødet d. 9. 

oktober. Punktet blev afholdt som 

dialogmøde. 

Annette, Martin og Anne-Mette 

deltog under punktet. 

https://www.randers.dk/om-

os/oekonomi/budget/  

Katalog over budgetforslag og effektivisering fremvist med nedslag 

på MED-udvalgets høringssvar, herunder omkring officepakken, 

besparelse på specialskoler, besparelse i ungdomsskolen og 

omorganisering af de fremskudte socialrådgiver.  

 

Skolebestyrelsen indgiver ikke et høringssvar grundet den sene 

mulighed. 

 

Formanden orienterer om høringssvar fra skolerådet.  

4:  

AULA 

- Herunder 

kommunikationsstrategi. 

Annette Lars A og Anne-

Mette deltog i møde m. 

kommunikationsafdelingen. 

 

Aula er skudt i gang. De første oplevelser modtagges pt.   

 

Skolen har afholdt møde med Randers kommunes 

kommunikationsafdeling med henblik på Tirsdalens skoles 

kommunikationsstrategi omhandlende faglighed, trivsel og bredde.  

 

Input til kommunikationsstrategi; inklusion, ro og orden. Det skal 

overvejes at strategien bør være enkel men tydelig. Inddragelse af 

resultater fra forældretilfredshedsundersøgelsen kan være en ide. 

 



 

Næste SKB-møde d. 28/11. 

/Lars Adamsen 

Vigtigt at aktivere eleverne i, hvad der er godt ved skolen. 

5: 

Den Nationale trivselsmåling 

Kort præsentation af resultaterne.  

Fokusområdet har været elevernes støtte og inspiration i 

undervisningen. På trods af indsatsen er der fortsat 

udviklingspotentiale på området.  

Gennemgang af det overordnede resultat.  

6: 

Antimobbestrategien 

- Revidering. 

Punkt udsættes til næste møde 

7: 

Vikardækning. 

Punkt udsættes til næste møde 

5: 

Evt. 

 


