
Skolebestyrelsesmøde  
onsdag den 29.11.2017 kl. 18.30-21.00 i personalerummet  

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: Sofie 6.B og Noah 6.A 
 
Evt. afbud: Tom, Ole, Anne 
Suppleanter indkaldes: (Michael Grouleff Jensen eller Niels Henning Hansen deltager) 

 
Dagsorden/Referat: 
 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

Pkt. 1  
 

Velkommen 
 

Velkommen til de to nye elever, Sofie og Noah og 
Michael (suppleant) 

Pkt. 2 
 

Brug af evaluering og tests på 
Kristrup Skole. (O og D) 
Oplæg ved  
Gitte Lindberg (læsevejleder) og 
Lone Øhlenschlæger 
(matematikvejleder) 
 

Lone og Gitte orienterer om brug af test og evaluering 
på Kristrup Skole 
 

Pkt. 3 
 

Orientering: (O) 
- Elever 
- Forældre 
- Personale 

Ledelse 

Elever 
Laver kampagne om skrald 
  
Forældre 
Bestyrelsens rengøringsbrev er i gang med at blive 
behandlet 
Vores forslag til at kigge på de strækninger der ikke er 
sikre i fht. sikker-skolevej tages med i betragtning men 
ingen lover noget 
 
Personale 
Intet 
 
Ledelse 
Skolen har haft en super god mobbestrategi dag. Er ved 
at indsamle materiale 
Ombygning i kælderen der hvor biblioteket pt. er. SFO 
og billedkunst får fælleslokaler 
Børnene får en julegave – Panna baner 2 stk. 
 

Pkt. 4  Økonomi (Bilag sendes) Det ser ud til vores budget kommer til at balancere 
 
Vi kører en lidt stram økonomistyring, da der ikke er 
meget at rykke rundt med og det hurtigt kan skride 
 

Pkt. 5 
 

Anti-mobbestrategi, en del af 
trivselspolitik for KRI (D) (bilag) 
Vi arbejder videre med  

Skal på igen på næste møde 
Hjemmearbejde: Find inspiration på nettet til næste 
gang 



skolens og forældrenes roller, opgaver 
og ansvar 
 

Pkt. 6 
 

Styringsvedtægter for Randers 
skolevæsen (bilag) 
Gennemgang 
Udarbejdelse af høringssvar 

Styringsvedtægterne er gennemgået 
Dorte nedskriver diverse ændringer og spørgsmål til 
brug i høringssvaret 
Dorte skriver et forslag til høringssvar 
 

Pkt. 7 Planlægning af skolebestyrelsens 
årsberetning.  
Overvej inden, hvad vi skal gøre for at 
tiltrække så mange forældre som 
muligt. 
 

Vi er blevet inspireret af Tirsdalens skole med at filme 
årsberetningen. Vi vil vise forskellige temaer alt fra 
parkeringsplads til arbejder med anti-mobbestrategi 
samt reklame for at stille op til næste valg af 
skolebestyrelsen 

Pkt. 8 
 

Evt.  Mia stopper i skolebestyrelsen.  
 
Spørgsmål om foto 
 

Pkt. 10 
 

Tak for i aften 
Næste møde: torsdag den 18. januar 
2018 

 

 

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


