
Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 09.01.2016 kl. 18.30-21.00  

 
Deltagere: 

Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Mia 
Degn Frandsen, Ole Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni,  

Anders Vorum, Steen Hansen, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  
Caroline 6.C og Malte 6.A 
 

Afbud: Ole 
 
Referat: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  
 

Velkommen 
Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

Pkt. 2 
 

Åben Skole 
Gæst: Birthe B Mogensen 
Klæder bestyrelsen på til 
udarbejdelse af princip for Den 
åbne skole 

Birthe har givet et oplæg forud for drøftelse og 
udarbejdelse af princip for ”Åben Skole” 
 
Personalet er i proces omkring fokus på det, vi 
allerede gør og det der ønskes. Som skole gør vi 
rigtig mange ting allerede – både ud af huset men 
også ved at inddrage folk udefra ind i skolen. 
 
Idé: forældrebank hvor der står, om man kan bruges 
på klassen, årgangen eller hele skolen. 
 
Princippet skal være guidende og ikke låsende. 
 
Til næste møde overvejes idéer til formulering og 
indhold til vores princip. 
 

Pkt. 3  
 

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

Elever 
- Har haft besøg af bestyrelsesmedlemmer til 

elevrådsmøde. Drøftede hvad der gør dem 
glade for deres skole og hvordan de kan 
formidle det til Skolebestyrelsen – på som 
punkt på skolebestyrelsesmødet. 

- Ønsker traditionen ”karamelkast”. 
- Ønsker fejning af ramperne – evt. få en kost 

så eleverne selv kan feje. 
- Ønsker større sneboldbane. 

 
Forældre 

- Vil invitere Anders Buhl til at cykle med 
”os” i skole – opleve skolevejen/ 
morgentrafikken 



 
Personale 

- Intet 
 
Ledelse 

- Skolen for alle. Nyt indsatsområde. Plan for 
arbejdet er i gang. Vil gerne inddrage 
forældrene i klasserne også. 

- Re-visitationerne har været i gang. 2-3 børn 
udsluses til almenklasserne indenfor kort tid.  

- MUS er i fuld gang. Inden samtalerne er vi 
ude og observere undervisning og giver 
positiv feedback i MUS. 

- Borgmesterbesøg – fik vist de nye lokaler, 
undervisning og dialog, Dorte deltog. 

- Forskningsprojekt om forældresamarbejde. 
To klasser har meldt sig. 

- Facebook/Fb – Der er lavet opslag om 
retningslinjer på vores Fb-side.  
 

Pkt. 4  
 
 

Visionen (D) (bilag) 
- Er den færdig 
- Kommentarer fra P-møde 
- Besøg i elevråd 
- SB rolle i det videre 

arbejde med 
implementeringen 
 

Visionen er godkendt. 
Præsenteres på Åben hus arrangementet d.7/2-17 
 
Positive oplevelser for 
skolebestyrelsesmedlemmerne der har deltaget i 
store- og lille elevråd. Eleverne er meget 
engagerede. 
Plan om at besøge elevrådene igen i næste skoleår. 
 

Pkt. 5 
 

Fastholdelse af medarbejdere 
(D) 

- Kristrup Skole, en 
attraktiv arbejdsplads 

Ledelsen har udarbejdet en oversigt over 
ansættelser på ”Ny Kristrup Skole” – Intern papir 
da det indeholder navne. 
 
Der er ved at blive lavet en indsats kommunalt for 
at rekruttere medarbejdere til Randers. 
 
Som skole har vi haft opslag på seminarierne i 
Århus og vil gerne har opslagene ud i flere byer – fx 
Aalborg. 
 
Har udvidet ansættelsesudvalget med personale fra 
det team, der søges til. 
 

Pkt. 6 Skole-hjem-samarbejdet (bilag) 
(D) og (B) 

- Princip rettes til og 
godkendes 
 

Godkendt. 



 
Pkt. 7 
 

Uddannelsespolitik (bilag) (D) 
- Høringssvar senest den 

11.01.17 

Stikord til høringssvaret 
- Forpligtende samarbejde i skolecirklerne. 
- Færre overgange tales op men der kommer 

flere. 
 
Anne-Marie udarbejder et kort svar. 
 

Pkt. 8 
 

Princip for klassesammenslag 
(bilag) (D) og (B) 
 

Godkendt med følgende ændring: 
- Afsnittet ”Udgangspunkt” slettes.  
- Under overskrifter tilføjes ”Der henvises til 

Folkeskoleloven §17 og Randers 
Kommunes ressourcemodel”. 
 

Pkt. 9 
 

Forberedelse til 
skolebestyrelsens årsberetning 
og åbent hus den 7. februar 

- Planlægning 
- Input til beretning 

 
 
 

Årsberetningen skal være et oprids af det, vi har 
arbejdet med. 
Mød skolebestyrelsen. 
 
Idéer:  
Plancher med oplæg til det vi har arbejdet med (i 
glasindgangen) – evt. stationer med emner hvor 
bestyrelsesmedlemmerne står. 
Plancher i glasindgangen. 
 
Åbent hus 
Invitation til: 

- Forældre 
- Politikere 
- Naboer 

 
Alle er velkommen – tilmelding hvis man skal spise 
(let måltid) 
 

Pkt. 10 
 

Evt.  Sende invitation ud til forældrerådene om 
Sydbyløbet. 
 

Pkt. 11 Næste møde:  
Ekstra møde: Invitation fra 
forvaltningen til møde omkring budget. 
Den 24. januar 2017 kl. 17.00 – 19.30,  
Ordinært møde den 7. februar. Efter 
åbent hus 
Fremtidige punkter (se årshjul) 

- Åben skole  
- Anti-mobbe-strategi  
- Specialklasser 
- Educa – Min Uddannelse - elevplan 
- Toiletter 
- Økonomi 2017 
- Facebook 
- Evaluering af frugtordning 
- Evaluering af ”den kortere skoledag” 

 
 
 
tilmelding til AC senest den 16. januar. 



- Valgprocedure for næste 
skolebestyrelsesvalg 

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning   


