
Konstituerende Skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 17.00-18.00 

i personalerummet  
Deltagere: 

 
Michael Hee Thill   
Johan Trane Poulsen  
Jeppe Ramlau-Hansen  
Nanna Thorn-Poulsen 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk  
Dorte Overgaard van den Hoorn  
Tom Svane Livoni 
Anders Vorum  
Anne Lystbæk  
Anne-Marie Vitting Christensen  
Henrik Holm Nielsen 
Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 
 
Suppleant Lene Wulff Krogsgaard deltager i mødet. 
 
Afbud: Elever, Henrik, Dorte, Anders, Anne 
 
 
Dagsorden: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

 
Pkt. 1  
 

Velkommen til skolebestyrelsen 
 

Stort velkommen til den nye bestyrelse 

Pkt. 2 
 

Kort om arbejdet i skolebestyrelsen 
- Der arbejdes i møder 
- Udarbejdelse af dagsorden og 

årshjul 
- Referater 
- Fællesråd 
- Kursus for nye bestyrelser  
- Styrelsesvedtægter (bilag) 

Der arbejdes i møder 
- Det er PÅ møderne arbejdet gøres, og 

beslutninger træffes. 
- Indimellem laves der mindre grupper 

på møderne, der forbereder udkast til 
forskellige formulering (høringssvar, 
principper mv.) 
 

Udarbejdelse af dagsorden 
- God ide at have et formøde med 

Anne-Marie for at lave de bedste 
dagsordener.  
 

Årshjul 
- Der sættes temaer på. Nogle giver sig 

selv andre kan alle i bestyrelsen ønske 
at få på. God måde at få indsigt i 
skolens drift på. 



- Har haft møder ca. en gang om 
måneden. 
 

Referater 
- Laves af ledelsen. De sendes ud til 

bestyrelsen og skal godkendes 
indenfor 1 uge. De offentlig gøres 
efter godkendelse. 

- Karen Margrethe fortsætter som 
sekretær. 
 

Fællesråd 
- Et fælles forum hvor bestyrelserne kan 

gå videre centralt i fht. Indsatser. (Se 
Vedtægt for styrelse af Randers 
kommunes skolevæsen) 

- Lene Wulff Krogsgaard er valgt til at 
deltage 

Kurser 
- Der kommer kursus for nye 

bestyrelser i løbet af efteråret. 
 
Styrelsesvedtægter 

- Styrelsesvedtægterne er vedlagt 
 

Pkt. 3 Konstituering 
- Valg af formand 
- Valg af næstformand 

Formanden er mødeleder  
 
Valgt: 
Formand – Tom Livoni 
Næstformand – Astrid Ørbæk 
 
 

Pkt. 4 
 

Mødetidspunkter for skoleåret 2018-
2019 

- Udkast til datoer og tidspunkt 
drøftes og besluttes 
 

Møderne afholdes kl. 18.30-20.30.  
Møderne kan evt. forlænges, hvis vi får brug 
for det. 
 
De fast møder er planlagt på rullende ugedag 
på følgende datoer: 
Den 20/8, 25/9, 24/10, 6/12, 14/1, 19/2, 20/3, 
25/4, 27/5 
 

Pkt. 5  
 

Præsentation af den nye bestyrelse til 
øvrige forældre.  

- Ideer 
 

Der laves en fælles skabelon, hvor 
bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig: 
 

- Navn 
- Erhverv 
- Min tilknytning til skolen (børn i disse 

årgange) 



- Hvad brænder jeg for/mine 
mærkesager/fokus på i 
skolebestyrelsesarbejdet 

- Erfaring med bestyrelsesarbejde 
 
Punkterne tænkes over og skrives ned til 
næste møde – efter sommerferien 
 

Pkt. 6 
 

Evt.   
Dorte har valgt at trække sig fra den nye 
bestyrelse. Derfor indtræder Lene Wulff 
Krogsgaard som fast medlem af den nye 
bestyrelse. Det betyder at vi kun har1 
suppleant.  
Vi skal være undersøgende på, hvad vi gør, da 
vi gerne skal have flere 

Pkt. 7 
 

Tak for i aften 
Næste møde:  

- Evaluering af Sydbyløbet 
- Fordeling af 

bestyrelsesmedlemmer til 
forældremøderne/årgangene 

- Punkt 5 
 

 
 

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


