
Skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 22. august 2017 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, Anne Lystbæk, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  
Elever? 
 

Evt. afbud: Ingen elever valgt pt. 

 
Referat: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

Pkt. 1  
 

Velkommen 
 

Velkommen tilbage fra ferie 

Pkt. 2 
 

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

Elever 
- Pt. ikke valgt endnu 

Forældre 
- Stor succes med Vilde Vulkaner. Godt tiltag. 

Personale 
- Ok opstart. Fået nye kollegaer. 

Ledelse 
Skoleårets start 

God og rolig opstart 
Personalesituationen 

Været heldig at ansætte 5 gode lærere. Flere 
med musik som linjefag 
Har haft en del sygdom hen over ferien – ikke 
arbejdsrelateret 

Pædagogisk læringscenter 
Se bilag. Vi har de sidste 2 år haft 
dispensation til at have bibliotek i kælderen. 
Der bliver delelokaler mellem SFO og 
billedkunst. Der blive inddragende proces 
omkring indretning og samarbejdsaftaler. 
Økonomien er ikke godkendt endnu 

Arbejdstilsyn 
Vi har fået en grøn smiley. De synes, vi er 
nået langt på de 2 år, vi har været slået 
sammen. 

Observation og feedback PLF 
Alle personaler skal filme hinanden i en 
formidlingssituation. Denne skal bruges til 
supervision til den der underviser. 
Der vil blive filmet i klasserne – Anne-Marie 
skriver info. ud til forældrene. 

 



 
Fravær 

Der kommer info. ud om ny måde at 
registrere fravær – nu skal der registreres 
fravær hver dag, hvilket kræver at man som 
forældre skriver hver morgen på intra 
Den endelige plan skal på koordinatormøde 
igen 

Toilet indsats på 5. årg. 
Der var et forældremøde i sidste uge – kun 3 
tilmeldte, så det blev aflyst. Indsatsen 
forsætter for eleverne. 

Leg på streg. 
Der er optegnet nyt i skolegården. 

Forsvunden nøgle fundet. 
Den stjålne nøgle har vi fået tilbage. Via 
kameraerne kunne personen identificeres 

Udvikling af ”Forældre i spil” 
Der er en gruppe fra Kristrup Skole sammen 
med 25 andre fra andre skoler i Randers der 
skal på studietur til Norge – temaet er 
Forældresamarbejde. 
 

Pkt. 3  
 

Økonomi (O) bilag 
- Overblik forbrug til dato  
- Elevtal  

Der mangler regulering af pædagogernes lønudgift på 
skolens budget 
Vi har fortsat ikke fået refunderet pengene fra 
frugtordningen 
Efterslæb fra legeplads 
Vores plan med 1. hjælp i dette skoleår bliver der 
ikke råd til i indeværende år 
Vi har flere projektorer, der skal skiftes – ekstra 
udgift på ca. 100.000 kr. 
 
Elevtal: 

0. årgang – 88 elever 
1. årgang – 95 elever 
2. årgang – 98 elever 
3. årgang – 85 elever 
4. årgang – 79 elever 
5. årgang – 81 elever 
6. årgang – 81 elever 

Der er stor tilfredshed med, at der ikke blev 
klassesammenslag  
 

Pkt. 4 
 

Evaluering af skolefest (D) Input 
Ønskes: bedre overblik over, hvad der forgik 
hvor/hvornår. 
Børnene havde en god fest. 



Det er svært at samles i klasselokalerne – flere stole 
vil være en god idé 
God idé at være ude, hvis vejret tillader det 
Godt at samles i klasserne først med ”delemad” 
God DJ 
Fælles spisning i specialen var en god oplevelse 
Evt. lave generalprøve på forestillingen, så der ikke 
bliver så meget pres på om aftenen 
Drøfte om den ligger på det rigtige tidspunkt på året 
 

Pkt. 5 
 

Input til årshjul (D) bilag Trafik politik. 

Pkt. 6 
 

Trafik og parkering (O) (D) Der er blevet arrangeret et møde d 7/9-17 på 
forvaltningen. Temaet vil bl.a. være skolevejen, 
fokus på vi er en indskolingsskole, kys og kør ved 
bibliotek, fodgængerfelt flyttes, p. pladser 
Astrid, Dorte og Anne-Marie tager til mødet. 
 
Idé at lave ruter vi anbefaler som skolevej  
 

Pkt. 7 
 

Rengøring (D) 
- Henvendelse til 

politikere 

Rengøring over sommerferien har været under alt 
kritik. Ingen rengøring i SFO hvor der har været over 
200 børn i nogle af ferieugerne.  
Vi ønsker hovedrengøringen tilbage 
 
Dorte kigger på udkastet på brevet udarbejdet af 
Astrid.  
 

Pkt. 8 
 

Udearealer 
- LAB LAND, projekt om 

udvikling af skolens 
udearealer. 
Hvem deltager? 

Lene kommer til mødet i morgen kl.13 
Tom kobles på projektet senere i forløbet 
 
Idéer 
Kolonihaven 
Kristrup Stadion 
0.-6. klasses skole 
Alle vil det samme i frikvartererne 
By skole 
Udendørs undervisningslokale (ved tidl. barak) 
 

Pkt. 9 
 

Forberedelse til 
Skolebestyrelsesvalg 2018 

- Indledende, om det 
forestående valg 

Der skal være én plads i skolebestyrelsen til 
specialen, når skolen har en specialklasserække  – 
ønsker ingen at stille op, er der en, der skal påtage sig 
at være kontaktperson. 
Vi holder fast i valg for en 4-årig periode. 
Hvis man undervejs ønsker at træde ud af bestyrelsen 
inden afslutningen af valgperioden. Informerer Anne-
Marie skolechefen. Efterfølgende vil den første 
suppleant indtræde i bestyrelsen. 



 
Hvem kan stille op til skolebestyrelsen – Anne-Marie 
undersøger reglerne 
 
https://bornogunge5-
16.randers.dk/skole/samarbejde/regler-om-valg-til-
skolebestyrelsen/ 
 

Pkt. 10 
 

Evt.  Være obs. på hvilke regler der skal koordineres med 
Tirsdalens skole 
 
Kamera på ny cykelparkering – ledelsen henvender 
sig til Ejendomsservice, da det er dem, der har 
midlerne til det 
 
Ide om afslutning for 6.klasses forældrene – At 
afslutte lige så vigtigt, som når ens barn starter på 
skolen – lidt hygge, et brev eller andet.  
 

Pkt. 11 
 

Næste møde:  
Mandag den 25. sep. 

 

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


