
Skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18.30-21.00 i personalerummet  

 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette 
Laustsen, Ole Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Michael Grouleff 
Jensen, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  
Elever: Sofie 6.B og Noah 6.A 
 
Evt. afbud: Anders, Tom, Ole 

 

Dagsorden/referat: 
 Punkter Referat 

Pkt. 1  
 

Velkommen 
 

 

Pkt. 2 
 

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

Elever 
- Har haft møde om mobbestrategien. Giver input 

under punktet ”Mobbestrategien” 
Forældre 

- Intet 
Personale 

- Intet 
Ledelsen 

- Opstart og hverdag i førskolegruppen – rigtig god 
opstart, 7 personaler med fra distrikts 
børnehaverne, 3 pædagoger fra KRI har været ude 
i børnehaverne i februar og sige hej til de børn der 
skulle i Førskole 

- Byggeri – de er i fuld gang 
- Ændring af Randersmodellen – fremover må 

skolerne ikke have underskud (tidligere +- 5%) 
- Konflikt? – Randers er ikke trukket ud på vores 

områder 
- Trivselsmåling – Må igangsættes nu, efter 

anvisning fra forvaltningen. Der er udsendt 
informationsbrev til samtlige forældre.  

- Drøftelse af brugen af trivselsmålingen i fht. om 
den er anonym eller ej 
 

Pkt. 3 
 

Opsamling fra valgmøde den 1. 
marts (O) 

Meget få mødte op og vi mangler flere til bestyrelsen 
Opfordrer flere forældre til at stille op 

Pkt. 4 Anti-mobbestrategi, en del af 
trivselspolitikken for KRI (bilag) 
(B)  
Afslutning på arbejdet 

Elevrådet er kommet med mange gode input.  
De arbejder videre med dem og vælger ud.  
Sender det til Anne-Marie 
Der er arbejdet videre med indholdet i strategien på 
skolebestyrelsesmødet 
 

Pkt. 5 Princip for indkøb af materialer 
(Bilag sendt med sidste dagsorden) 

Det gældende princip fortsætter – godkendt d.d. 



 

Pkt. 6 
 

Elevråd (D) 
- Hvordan styrkes 

samarbejdet mellem 
bestyrelse og elevrådene? 
 

Elevrådet ytrer ønske om at få besøg fra forældre fra 
skolebestyrelsen til at fortælle om hvad og hvordan der 
arbejdes i bestyrelsen. 
Forældre fra bestyrelsen inviterer sig ind på et 
elevrådsmøde 
 
Sofie og Noah ønsker, at dagsordenen laves, så de kan 
deltage i de første punkter.  
Det vil vi arbejde på fremadrettet  
Det vil fremgå af dagsordenen hvad de deltager i 
 

Pkt. 7 
 

MU; Min Uddannelse 
- AV orienterer om arbejdet 

på skolen 
- Henstilling fra SB ift. 

elevplaner 
 

Anders er fraværende – han vil orientere på næste møde 
 
Skolebestyrelsen ønsker at elevplanerne bliver mere 
brugbare – der står ikke meget i dem 
Da det er et krav, at MU skal bruges, er det drøftet, at der 
er brug for mere handling/krav om brugen 
 

Pkt. 8 
 

Hvordan sikrer vi, at eleverne 
lærer, det de skal? 
(D) 
 

Vi afholder fagkonferencer, hvor der ses på de enkelte 
elever i dansk og matematik 
 
Der afholdes møder i fagudvalgene, hvor fagteamet sørger 
for sparring og sikrer at målene nås. Målene er ens, men 
vejen derhen er forskellig bl.a. via temaer 
 
Et værktøj er elevplanen, for at forældrene kan få indsigt i, 
hvor deres barn ligger fagligt og kan reagerer på det. 
Forældrene skal informeres – bl.a. via elevplanen 
 
Tillid og kommunikation 
 

Pkt. 9 
 

Forældrehenvendelse 
- Efterbehandling 
- Sådan evaluerer vi førskolen 

 

Udsættes til næste møde 

Pkt. 10 
 

Evt.  Intet 

Pkt. 10 
 

Tak for i aften 
Næste møde:  

- Næste skoleår 
- Skolefest 
- MU ved Anders 

 

 

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


