
Skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 25. april kl. 18.35-20.30 i personalerummet  

Vi mødes i kolonihaven kl. 18.10, Løvevej 4-6, 8960 Randers SØ, Brødstedlund Kolonihaveforening 

 (Der er mulighed for samkørsel fra P-pladsen på Skolebakken kl. 18.00) 

 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Lene Wulff Krogsgaard, Michael 

Hee Thiil, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Luca 6.B og Laura 5.A 

Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 

 

Afbud: Jeppe 

 

 

Dagsorden/referat: 

 

Pkt. Emne: Referat: 

 

Pkt. 1  

 

Fremvisning af kolonihaven 

 

 

Pkt. 2 

 

Orientering: (O) – (tilbage på skolen) 

- Elever 

- Forældre 

- Personale 

- Ledelse 

Elever 

- Anne-Marie og Tom har deltaget i møder i 

store- og lille elevråd 

- Elevrådene deltager i at vælge hvilket udbud vi 

skal vælge i fht. ramper og gynger 

- Fået afvisning på at kaste karameller sidste 

skoledag. Skal tænke i et alternativ til dagen. 

- To elever har lavet en reklame for at samle 

skrald op – alle skolens skraldespande er filmet 

 

Forældre 

- Tom oplevede at eleverne i elevrådene er 

ivrige, forberedte, engagerede og fik plads. De 

har mange idéer. Der var bl.a. stor lydhørhed 

ift. at sætte ekstra fokus på at samle og sortere 

skrald på Kristrup Skole. 

 

Personale 

- AULA kursus i næste uge for personalet 

 

Ledelse  

- Der udarbejdes fælles strategi for AULA i 

Sydbyen 

 

Pkt. 3 

 
Udearealer (O) 

- Udearealer på skolen 

- Kolonihaven 

Der er indhentet følgende tilbud 

- Ramper 

- Gyngemiljø 

Tilbuddene præsenteres d.14. maj 2019 hvor 

elevrådene, legepladsinspektør og ledelse deltager. 

 

Der arbejdes også på at opgradere vores kolonihave 

- Kolonihaven (hus med toilet og udekøkken) 

 



Anne-Marie har lavet et forslag til udekøkken. 

Muligheder drøftes: Bålplads, platforme i træerne, 

insekthoteller mv. 

Der skal sættes fokus på miljø og natur når vi søger 

fonde. Fx solceller 

Elevrådet ønsker– brombær, hindbær mv., 

insekthoteller, huler, platforme i træerne 

Vi vil vælge at hente tilbud hos lokale håndværkere, 

 

Pkt. 4 

 
Princip for klassedannelse (B) 

(bilag) 

Godkendt med enkelt ændring 

Ordet ”Homogen” slettes. I stedet tilføjes at klasserne 

skal afspejle ……. 

 

Pkt. 5 

 
Budget 2019 til godkendelse (B) 
(Bilag medbringes til mødet) 

Det overordnede budget gennemgås. Det ser meget 

fornuftigt ud 

Budgettet tages på til næste møde til godkendelse 

 

Bærerapporter (budget for undervisningsmaterialer) for 

skole og SFO godkendt 

 

Pkt. 6 

 
Kommende skole år (O) 

- Så langt er vi 

Orientering om forflyttelsesproces for personale 

 

Afventer fortsat svar på ansøgningen om kortere 

skoledag 

 

Orientering om den nye ferielov 

 

Pkt. 7 

 
Høringssvar vedr. forlag om 

ændringer på specialområdet (D) og 

(B) 

- M og N har lavet udkast 

 

Godkendt med enkelte ændringer. 

Pkt. 8 

 
Forældretilfredshedsundersøgelse 

(D) 

- Forslag til bestyrelsens fokus 

er: 

Det gode og meningsfulde 

skole-hjemsamarbejde. 

- Handleplan for arbejdet med 

fokusområder 

Evt. temaer: 

Tonen i samarbejdet 

Synlighed af bestyrelse, skolen mm 

Forventninger. 

Indholdet i samarbejdet 

Formen i fht. samarbejdet 

 

Evt. dele op i fht: 

Forældre – skole på klasseniveau 

Forældre – skole i fht. det enkelte barn 

Forældre – forældre 

 

Se på: 

Skole-hjem samtalerne 

Forældremøderne 

 

Punktet drøftes igen på næste møde 

 

Pkt. 9 

 

Evt. Hvordan afslutter vi året? 

Mødet holdes som øvrige møder 



 

Lene holder da hendes søn skal videre – vi arbejder på 

at få en ny suppleant ind 

 

Pkt. 10 

 

 

Punkter til kommende møde: 

- Næste skoleår 

- Deltagelse på årgangenes første 

forældremøder. Hvem deltager. 

- Udearealer. 

- Videre med 

forældretilfredsheds-

undersøgelsen 

- AULA for forældre. 

  

 

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via intra 

Eleverne deltager fra kl. 18.00-19.20 


