Skolebestyrelsesmøde
tirsdag den 22.10.2019 kl. 18.30-20.30 i personalerummet

Deltagere:
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Klaus Kildahl, Michael Hee Thiil,
Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Laura og Frederikke
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt
Afbud: Tom, Johan, Jeppe

Dagsorden/referat:
Pkt.
Emne:
Pkt. 1
Kl. 18.30
Pkt. 2
Kl. 18.35

Referat:

Tjek ind

Velkommen til de to nye elevrepræsentanter

Orientering: (O)
- Elever
- Forældre
- Personale
- Ledelse

Elever
En del ønsker fra elevrådet til fx vandautomat,
printer ved 6. årgang
Ønsker flere skraldespande ude og inde (fx 4. og
5. årgangs gangen
Bedre lys på toiletterne (v. 3. årgang)
Nye net til fodboldmålene (de store mål)
Lille hegn der adskiller ramperne fra resten af
skolegården
Vil fortsat arbejde med indsamling af skrald
Laura valgt som kassér i det Randers fælles
elevråd.
Forældre
Mange gode historier på ”Lærernes dag” skrevet
til bestyrelsen.
Personale
Vi er godt i gang med AULA – stadig lidt
arbejde med at få det lært og ting der skal rettes
ind i systemet. Det fylder lidt.
Har afholdt 1 AULA-café for forældrene. Der
kommer 3 mere.
Ledelse
KRI fik ros på skoleledermødet d.d. i fht.
AULA. Vi er godt i gang.
Kolonihave byggeriet i fuld gang.
De resterende penge til udearealerne skal
prioriteres, når kolonihaven er færdig. Her vil vi
medtænke ønskerne fra elevrådet.
Der er lige lavet en undersøgelse på skolens
professionel kapital.
Inden nytår skal der gennemføres en APV.

Pkt. 3
Kl. 18.50

Kommunikationsstrategi (O) og
tidsplan
Oplæg fra Karen Radmer Bilag 1

Der har været møde med
kommunikationsafdelingen.
Målet er at beskrive det vi gør, og det vi vil gøre
fremadrettet ift. kommunikation for at ”sælge
skolen”. Der bliver lavet et udkast til næste
møde.
På næste møde kan der kommes med input,
tilføjelser…

Pkt. 4
Kl. 19.00

Økonomi lokalt (B)
Forslag til ekstra udgift i indeværende
regnskabsår fremlægges.

Ledelsen ønsker at der afsættes 100.000 kr.
ekstra til ønsker til fagbudgetterne. ”Fagene”
kan afgive ønsker om større, varige ting, der vil
gavne mange elever til ledelsen, som så
prioriterer i ønskerne.
Bestyrelsen godkender budgetønsket.

Pkt. 5
Kl. 19.10

Økonomi kommunalt budget 2020-23
(O) og evt. (D)
Evt. udarbejdelse af høringssvar.

Bestyrelsen har udarbejdet høringssvar og
indsendt.

Find alle bilag på kommunens
hjemmeside.
Pkt. 6
Kl. 19.25

Information om opstart af Kristrup
aktivitetsgruppe

Udsat til næste møde.

Pkt. 7
Kl. 19.30

Skole-hjemsamarbejde. (D)
Videre arbejde
Bilag 2: opsamling på post-its fra Pmødet.
Bilag 3: handleplan for arbejdet med
temaet.

Udsat til næste møde.

Pkt. 8
Kl. 20.25

Bestyrelse arbejder med forældrevinkelen
ift.
Tema 1: kultur og
Tema 2: Forventninger
Næste møde d. 20.11.19 flyttes til d.18.11.19
Evt.
kl. 17.30-20.30. – bemærk forlængelse af mødet
med 1 time.
Der bliver serveret lidt mad.
Kommende punkter:
Kommunikationsstrategi
Trivselsmåling 2019
Kristrup aktivitetsgruppe
Skole- hjemsamarbejde

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning
(Eleverne deltager fra kl. 18.30-19.35)

Husk evt. afbud via intra

