DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Tirsdalens Skole

Mødested: Tirsdalens Skole
Tilstede: Astrid Ørbæk, Per Hansen, Niels Søndergaard, Morten Andresen, Niels Hansen, Laura Poulsen,
Louise Andersen (medarbejderrepræsentant), Louise Timm (skoleleder) og Lars Adamsen (sekretær)

Afbud: Anja Krogsøe, Rikke Stage, Peter Larsen
Mødedato:
1. 14.09.22
Dagsorden:
1. Orientering: Kl. 17.00-17.30.
- Fra formand – orientering.
Orientering fra skoleråd
Fra skoleledelse
Orientering om ansættelser
Ny pædagogisk leder
Ansættelse af barselsvikar
- Orientering om happening
- Orientering om besøg af arbejdstilsynet
- Orientering om APV
- Orientering om p4 interview
Personale
7. årgang: Langvang, rystesammentur.
8. årgang: fagdage, KBH, brobygning
9. årgang: Projektuge, Berlintur
10. årgang: Godt i gang. Rystesammentur.
2. Orientering: Elevråd: Kl. 17.30-17.45.
Konstituering af elevråd. Elevrådet har fokus på, at elevrådet er drevet af motivation. Skolen har
fortsat 2 elever i Randers Fælles Elevråd.
3. Drøftelse: Høringssvar Basisbudget Randers kommune 2023-2026 Kl. 17.45 -18.15
https://www.randers.dk/nyheder/hoering-om-budget-2023-2026/
Høringssvar drøftet og gennemgået. Skolebestyrelsen er enige i indholdet og godkender dette.
Skolebestyrelsen indsender høringssvar.

4. Drøftelse: Dialogisk proces og input i børne/unge- og uddannelsespolitik. Kl. 18.15-18.45.


Børn- og ungepolitik: https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-ungepolitik.pdf



Uddannelsespolitik: https://www.randers.dk/media/16807/uddannelsespolitik.pdf
Vi er forpligtede på at indsende input. Se herunder.
Drøftelse foretaget. Bestyrelsens input afgivet og indsendes.

5. Drøftelse: Kl. 18.45-18.55.
Bestyrelsens holdning til brug af løbehjul på ekskursioner med skolen.
Løbehjul kan være en problemstilling, når eleverne skal være med ekskursion i skoletiden. Skolen
oplever, at 14-årige fragter sig rundt på løbehjul.
Skolebestyrelsen er af den holdning, at løbehjul ikke kan være en del af skoleture.
Skolebestyrelsen ønsker en standardskrivelse, som kan anvendes i de tilfælde, hvor elever har
uhensigtsmæssig adfærd på løbehjul. Skolebestyrelsen ønsker en orientering til forældrene.
6. Korte input Kl. 18.55-19.00. Punkter til årshjul. Punkt fra sidste møde
7. Punkter til kommende møder
Besøg fra elevrådsrepræsentant for 10. årgang samt personale fra afdelingen.
Snus/puffs bars/rusmidler i det hele taget.
Antimobbestrategi).
Forældrenes adgang til digitale læremidler
Brug af digitale/analoge tilgang.

Kære skoler – bestyrelser og Med-udvalg
I forbindelse med tiltrædelsen af et nyt byråd 1. januar 2022 skal de to politikker på børn- og skoleområdet
nyudvikles eller justeres.
Vi har derfor brug for jeres input og kvalificering.
I bedes drøfte og beskrive, hvad I finder vigtigt i et godt børneliv – i både familie, dagtilbud, skole og
uddannelse.
Vi samler input fra bestyrelser, MED-udvalg, råd og andre interessenter på børn- og skoleområdet, som skal
danne baggrund for udviklingen af politikkerne.
Udfyld gerne det vedhæftede skema og send jeres input til forvaltningen til Gina Renosto på
grr@randers.dk senest den 31. oktober 2022.
I kan fx bruge nedenstående proces i drøftelsen, men også en anden – bare det munder ud i gode bud på,
hvad et godt børneliv er:
Forslag til proces:
Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvad er det gode børneliv – i familie, dagtilbud, skole og uddannelse?

1. Brug nogle få minutter i stilhed hver især til at skrive jeres input/idéer på post-its – et input pr. post-it
2. I plenum giver I hver især jeres input nogle ord med på vejen (hvad og hvorfor). Post-its placeres løbende
på en væg/tavle/planche, som giver overblik
3. Gruppér post-its i temaer
4. Drøft hvad I synes er vigtigt at bringe videre til politikdannelsen. Er der særligt vigtige temaer, hvad
rummer de, og hvorfor er de vigtige?
5. Udfyld det vedhæftede skema og send til forvaltningen – og send også gerne et billede af jeres
grupperede post-its
Politikker på børn- og skoleområdet i Randers Kommune
Politikkerne er et centralt element i kommunens styringsgrundlag og skal kommunikere de politiske mål til
både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.
Børn- og ungepolitikken beskriver de overordnede målsætninger for alle børn og unge i Randers Kommune
i alderen 0 til 18 år, herunder også børn og unge med et særligt behov for hjælp.
Uddannelsespolitikken beskriver en ambition og en retning for folkeskolen og uddannelsesområdet
Begge nuværende politikker er vedhæftet og kan bruges som grundlag for og inspiration til drøftelserne.
De nye politikker behandles politisk i januar 2023 og sendes herefter i høring.
Venlig hilsen
Gina Renosto Chefkonsulent Børn og Skole

Ref. Lars Adamsen

