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Referat af skolebestyrelsesmøde, d. 19. december 2017, kl. 17.00-19.00. 

Deltagere: A. Garbelmann, G. Mygind, L. Graulund, J. Søby, K. Otte, R. Stage, A. Thorsen, L. 

Adamsen. 

Afbud: K. Matzen, A. Krogsø.  

Dagsorden:  

1: Nyt fra 

• Formanden/bestyrelsen 

• Ledelsen  

• Afdelingerne (herunder 

opsamling på 

forældremøder) 

 

Fra skolebestyrelsesformanden 

Skolebestyrelsesformænd fra folkeskolerne i Randers er 

inviteret til fællesmøde; ”Hvad vil vi med skolen?”.  

 

Fra ledelsen 

Der har været holdt ansættelsessamtaler til en fast 

stilling på skolen. 

 

Der igangsættes temaarbejde ift. organisering af 

specialundervisningen i Randers kommune. 

Forslag til ny procesplan for valg til skolebestyrelserne 

foreligger. Dette drøftes i januar.  

 

Fra afdelingerne 

I starten af det nye år gennemføres terminsprøver for 8. 

– 9. årgang.  

På 7. årgang igangsættes læsebånd, 15 minutter hver 

dag. 

 

2:  

Nyt fra elevrådet 

Opfølgning på toiletforhold – ønske fra elevrådet. 

Skoleledelsen vil udarbejde en skrivelse omkring toiletforhold for 

eleverne, som eleverne tidligere har ytret ønske om forbedringer til. 

3:  

Høringssvar til styrelsesvedtægt 

(Bilag) 

Bilag gennemgås og drøftes. 

Skolebestyrelsen kan tilgå forslag til styrelsesvedtægt i sin 

reviderede form. 

 

4: 

Kvalitetsrapport (Bilag) 

Gennemgang af procesplan af arbejdet med kvalitetsrapporten.   

 Overbygningsskolen i sydbyen 
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Datadelen skal godkendes d. 30. januar. Dette skal behandles på 

bestyrelsesmøde d. 29. januar. 

D. 26.2, kl. 17 – 19: Rundbordssamtale med forvaltning og 

skolebestyrelsesmedlemmer, hvor skolens data behandles. 

Kort gennemgang af kvalitetsrapporten. 

5: 

Økonomi 

Skolen lander inde for 5% grænsen – dog med underskud. 

 

6:  

EVT 

Forslag om at flytte næste SKB-møde til mandag d. 29. januar 2018. 

Forslaget tilgås.  

Kortbetaling i kantine: Løsning præsenteres. Det forslås også, at 

kortet erstatter kontanter på sigt. 

Ide til idræt: 

Klatreautomat på Hadsundvej i spånsilo. Ide som videregives til 

idrætslærerne. 1500 kr. for 2 lektioner. Klatreautomaten.dk 

Belægning: 

Dårlig belægning på parkeringspladsen. Det kan risikere at medføre 

skader på personer og køretøjer. Der opleves også manglende 

saltning på parkingspladsen. Skoleledelsen går videre med dette. 

/Lars Adamsen, referent 

 

 

 

 

 


