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Skolebestyrelsesmøde d. 28. marts kl. 17.00-19.30. 

Deltagere:  

Lars Graulund, Anette Garbelmann, Gitte Mygind, Kirsten Matzen, Anja Krogshede, Jette Søby, Jens 

Brinkmann, Rikke Stage, Anne-Mette Thorsen og Lars Adamsen. 

Afbud: Kaja Otte, Victor Humle, Mette Ulstrup  

Dagsorden:  

1: Nyt fra 

• Formanden/bestyrelsen 
• Ledelsen  
• Afdelingerne (herunder 

opsamling på 
forældremøder) 
 

Lars G. deltager i fokusgruppe under DCUM omhandlende 

”anti-mobbe-strategier”.  

Skoleledelsen afventer ressourcetildeling, som har betydning 

for, at der ikke pt. kan præsenteres en timefordelingsplan. Der 

afventes også visitation af elever med særlige behov, som 

ligeledes har betydning for skolens økonomi. 

Alle skoler i Randers kommune deltager i ”skolen for alle”. Der 

kommer initiativer i foråret på Tirsdalens skole.  

Fire 8. klasser er på lejr i KBH. Anne-Mette har været i kontakt 

med lærerne. Gode aktiviteter + glade elever. 

Ny aftale om lærernes arbejdstid som baserer sig på social 

kapital. Der åbnes op for, at der bliver mulighed for en anden 

form for fleksibilitet.  

Der skal laves en evaluering af skolens flekstilbud. 16 elever er 

tilknyttet. 

Der har været drøftet bevægelse med personalet. 

Trivselsmålingen viser, at vi kan gøre det bedre. 

9. klasse er optaget af udtræk og forestående eksamen. I 7. 

klasse fylder den nært forestående konfirmation. 

Fristedet er under revurdering af PPR grundet stigende elevtal. 

Fristedet har fast normering, som der skal kigges på. 

 

 

2: Nyt fra elevrådet Skolefest – elevrådet har fået til opgave at lave en hyggekrog.  

 Overbygningsskolen i sydbyen 
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Bevægelse – det opleves, at der tages hånd om det. Det skal 

tages på ved næste elevrådsmøde. Der er et ønske fra 

elevrådet om mere bevægelse.  

Jens har deltaget i et fælles elevråd om fravær og mobning – 

der kommer en kampagne. 

Vedtægter for elevrådet – der er nedsat et råd, som skal tage 

hånd om det.  

Der har været talt om halloween og fastelavn. Kan det 

etableres på Tirsdalens skole? 

Elevrådet har været ramt af frafald de sidste møder. 

Kan elevrådet blive mere synligt på skolen? 

3: Velkommen til Lars. 

Opgave- og ansvarsområder 

indledningsvis. 

Kort præsentation og oprids af arbejdsfordeling. 

4: Skolefest og Tirsdalens 

Venner. 

Skolefest:  

Udvalget har lavet en ”kom’sammen”. Der bliver noget for 

henholdsvis forældre og elever. 

Der er en betalingsdel for deltagelse, hvorfor der ikke er 

mødepligt til skolefesten. 

En enkelt forælder har henvendt sig med en undring over 

betalingsdelen. Den er dog landet med fælles forståelse. 

Anja laver mad til arrangementet. Der kan måske kreeres en 

ny tradition med et større elevbidrag. 

Tirsdalens venner: 

- Sælger kaffe og kage før foredraget 

- Der udleveres et papir til forældrenes udfyldelse. Tanken er 

at skabe et kartotek med aktiviteter og initiativer omkring 

skolen.  

- Donationer overføres til skolens nummer efter aftale med 

Therese.  

-Kvittering til udefrakommende donationer ønskes. 
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5: Ugens opbygning i 2017-

2018. 

Prioriteringer i forhold til 

resursetildeling. 

Ugens opbygning er drøftet i PU, og der er lagt op til at 

fastholde den nuværende opbygning.  

Omkring håndværk og design bliver der et lidt anderledes 

setup, da der ønskes et ensartet samarbejde med Kristrup og 

Søndermarken. 

Det ønskes at fastholde skolens flextilbud. Det har en positiv 

indvirkning på inklusionen og er også økonomisk rentabelt.  

Kompetencecenteret bistår: 

1. AKT 

2. Faglig bistand 

3. Flex-klassen 

4. SSP 

Den endelige timefordelingsplan kan præsenteres, når 

ressourcetildelingen kommer. 

6: Principper 

- Endelig godkendelse af 

princip for Åben skole. 

- Principper frem mod 

skoleårets afslutning. 

Princip for åben skole: 

Gennemgået og vedtaget af en enig bestyrelse d. 29. marts 

2017. 

Forskellige principper for kantine og undervisning skal 

gennemgås på forestående bestyrelsesmøder. Skoleledelsen 

kommer med et udspil til 2 principper.  

7: Netværksmøde for 

formænd d. 4. april. 

Bestyrelsesformanden beretter. Der er mulighed for deltagelse 

for skolebestyrelsesrepræsentanter. 

Der skal drøftes inklusion, forretningsorden mv.  

8: EVT Det ønskes at behandle lejrskole for 8. klasse på fremtidigt 

bestyrelsesmøde. 

Frekvens i valg til bestyrelsesrepræsentanter ønskes 

behandlet. Skal der være valg hvert andet år? 

Der er ytret ønske om 10. klasse på Tirsdalens skole. Der er 

opbakning til 10. klasse i bestyrelsen.  

Åbent hus blev afviklet i starten af marts. Mange deltagere og 

en god aften 

Næste bestyrelsesmøde er den 27. april. 
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/referent  

Lars Adamsen 


