Dagsorden skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 4. november 2021 kl. 17.00-19.00
Deltagere:
Formand og næstformand fra Elevrådet
Louise Lund, formand
Heidi Schulz Pedersen, næstformand (Afbud)
Dorte Væggemose, forælder (Afbud)
Heidi Hjortshøj, forælder
Helle Kristensen, forælder (afbud)
Camilla Gade, forælder (Afbud)
Mugisa Kano, forældre
Keen Frisk, medarbejder (Afbud)
Martinella Bach, medarbejder (Afbud)
Ditte Rafn, medarbejder
Morten Pedersen, Afdelingsleder
Peter Nellemann, skoleleder

1.

2.

3.

Mødeleder:
Referent: Morten Pederesn
Sted: Møderum 3

Emne

Hvad skal vi udrette?

Overgang til Rismølleskolen

Drøfte plan for
overgang til
Rismølleskolen.
Der vil desuden kunne
drøftes andre forslag
til aktiviteter på
tværs.

30

Drøftelse af profil for
den nye
viceskoleleder.
Ansættelsesudvalg

20

Ansættelse af ny
viceskoleleder

Skolerådsmøde

Ansvarlig

Tid

Referat
Hvordan brobygger vi til
de øvrige skoler? (bruger
fx brobygningsdage)
Planen for brobygning til
Rismølleskolen er blevet
gennemgået. Den er skide
god.
Vi har ca. 26 ansøgere
Vi søger en der er;
Rund og mild, synlig,
systematisk, en der passer
ind i teamet, vi søger
kontinuitet, Hjerte,
tillidsfuld

20

Mediestrategi i forhold til
folkeskolen som førstevalg
- Oplæg v. Karen
Radmer
- Det anbefales at
dele med bygrupper (randers
midtby,

-

dronningborg,
tøjhushaven,
nordbyen) og dele
gode historier
Der skal svares
også med afsender.
Vi sætter smileys
over ansigter på
gamle billeder
Man kan aflevere
”salgsbrochure” til
ejendomsmæglerne

Budget
- Der ønskes bedre
muligheder for at
diskutere
prioriteringer i
skolens økonomi
fx i forhold til
visitationer til
specialtilbud
2/12 oplæg fra skole og
forældre
4.

Lektiecafé

5.

Siden sidst

Mugisa og har tilbudt
at etablere en
lektiecafé.
Drøftelse af indhold
og rammerne for
tilbuddet

20

Tilbud om 2 timer om
ugen hjælp til lektier for
børnene på skolen. Hvis
der er mange børn søger
vi flere frivillige. 16.3018.30. PN og Mugisa laver
møde hvor de praktiske
ting aftales.
Politik og strik hvor skole
og Østervangsskolen er
blevet fremhævet
Vi har lige nu 51
indskrevne til 0. klasse.
Der var 59 invitationer
sendt ud.
Vi har fået en suppleant til
skolebestyrelsen fra 3.
årgang. Vi skal også have
en medarbejdersuppleant
mere.
Vi går snart i gang med
legepladsrenovation og
udbygning snart.
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Elevråd
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Medarbejderrepræsentanter
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Formand

d.

Ledelsen

