
 
Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag den 6. april kl. 18.30-21.00  
i mødelokale 3  

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Mia 

Degn Frandsen, Ole Gottliebsen Puggaard,  
Anders Vorum, Steen Hansen, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen 

 og Malte 6.A 

Evt. afbud: Tom, Kås, Caroline 

 
Dagsorden: 
Pkt./ca. tid Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  
Kl. 18.30 

Velkommen 
Godkendelse af referat 
 

 
Referat godkendt. 

Pkt. 2 
Kl.18.35 

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

- Elevrådet har ikke holdt møde 
siden sidst. 

- Rengøring – Dorte og AC skriver 
nyt brev til forvaltningen.  

- Parkering. AC fremlægger 
tegninger for ny parkeringsplads. 
AC orientere om vikar til 0. 
klasse samt manglende engelsk 
undervisning i en klasse. 
Orientering om 
personalesituationen.  

Der er ikke nyt fra personalet. 
 

Pkt. 3 
Kl. 19.00 

Skolen for alle (D) 
Opsamling på personale/SB-
arrangement. 
Mål: skolen skal inden efterårsferien 
lave egen inklusionsstrategi.  

- Skolebestyrelsens vinkel ind i 
arbejdet. 

- Hvordan arbejder vi forældre- 
vinklen ind i projektet. 

Drøftelse af arrangementet.  
Mulighed at invitere alle 
forældreråd til møde om emnet 
næste skoleår.  

Pkt. 4  
Kl. 19.30 
 

Udarbejdelse af princip for  
Åben Skole til godkendelse (B) 
(Bilag) 

Princippet godkendt.  

Pkt. 5 
Kl. 19.40 

Anti-mobbestrategi (D) 
- Evaluering af den eksisterende 

(bilag fra tidligere møde)  
- Udarbejdelse af en ny Strategi 

Der skal udarbejdes en ny 
antimobbestrategi incl. digital 
mobning. Arbejdet startes op 
efter sommerferien.  



- Inddragelse af eleverne og 
personale i udarbejdelse af en 
ny. 

Pkt. 6 
Kl. 20.10 

Udarbejdelse af ansøgning om 
kortere skoledag for mellemtrinnet 
2017-18 (O) 

 

Er sendt for 4.- 6. årgang. 

Pkt. 7 
Kl. 20.15 

Skoleårets planlægning - - -     
- Timefordelingsplan for skoleåret 
2017-18 (B) bilag 
- Elevtalsprognose og klasser. 
- Personale for kommende år (hvis vi 
har fået tallene), uddannelse og 
udfordringer  
- Princip for fagfordeling (efterses) 
bilag 
Princip for skemalægning (efterses) 
bilag 

Der er skal 6 kvinder og 2 mænd på 
barsler næste skoleår. 
Drøftelse af elevtal og mulig 
klassesammenlægning.  
Timefordelingsplan drøftet. 
Princip for fagfordeling efterset og 
godkendt 
Princip for skemalægning efterset og 
godkendt 
 

Pkt. 8 
Kl. 20.35 

Evaluering af frugtordning 
- Ud fra spørgeskema udsendt til 

personalet i ugen op til dette 
møde. 

Udsættes. 

Pkt. 9 
Kl. 20.45 
 

Afbud til møder eller indkaldelse af 
suppleanter? 

Fremover skal der indkaldes suppleanter 
ved afbud. Suppleanter skal fremover 
have dagsorden og bilag.  

Pkt. 10 
Kl. 20.55 

Evt.  Kort orientering om ny arbejdstidsaftale 
for lærere.   

Pkt. 11 Næste møde:  
Odinært møde mandag den 8. maj 
Dialogmøde: onsdag den 10. maj:  
Arena Randers, Hal 3, Fyensgade 1, 8900 
Randers C 
+ Mia, Lene og Astrid 
Afbud fra: Dorte, Ole, Tom, 

Fremtidige punkter (se årshjul) 

- Toiletter 
- Specialklasser (udsat fra marts) 
- Evaluering af frugtordning 
- Evaluering af ”den kortere skoledag” 
- Valgprocedure for næste skolebestyrelsesvalg 
- Opfølgning på aftalemål 

Ekstra bestyrelsesmøde 26/4 kl. 
17 – 18. Afbud: Astrid 
Dagsorden:  
1. Klassesammenlægning (D). 
2. Timefordelingsplan (B) 

 
 
 
 

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


