
 

 

 
 
 

  

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 1. december 2022 kl. 17.00 -19.30 i Mødelokale 3. Vi spiser julemad efter det 
sidste punkt på dagsordenen. Afbud skal afgives i god tid af hensyn til bestilling af mad.  

Deltagere:  
Louise Lund, formand 
Heidi Hjortshøj, næstformand - AFBUD 
Dorte Væggemose, forælder 
Camilla Gade, forælder - AFBUD 
Mugisa Kano, forældre 
Mette Nyhus Frederiksen, forældre 
Ulla Dalsgaard, forældre 
Hatice Süne Sert, forældre 
Ditte Rafn, medarbejder 
Martinella Bach, medarbejder 
Lene Qvortrup Skov, Indskolingsleder 
Peter Nellemann, skoleleder 
2 elevrepræsentanter 

Mødeleder: Ulla Dalsgaard 
Referent: Lene Qvortrup Skov 
Sted: Mødelokale 3 

  Emne Hvad skal vi 
udrette? 

Ansvarlig Tid Referat 

1. Opfølgning på 
afslag på 
ansøgning om 
at blive 
overbygnings
skole 

Louise har 
modtaget et svar 
fra Borgmester og 
Kommunal-
direktøren 

LLL/PN 10 Svaret indeholder ingen begrundelser for 
afslaget.  
Skolebestyrelsen ønsker at have en 
yderligere drøftelse af, om vi som skole 
kan lave et modsvar ud fra en databaseret 
dialog med skolens forældregruppe samt 
elever fra 5.-6. klasse. Formanden 
indkalder til et møde i begyndelsen af 
februar.  

2. Dialogmøde 
med 
forældrerådsr
epræsentante
r 2023 og 
Skolebestyrel
sens 
årsberetning 

Dialogmøde med 
klasseforældreråd
srepræsentantern
e den 11. januar, 
hvor  
Gitte Hornshøj 
kommer og laver 
foredrag om det 
gode sprog. 
 

LLL/PN 15 - Ide: Inviter de andre 
bestyrelsesformænd fra skolerådet.  
Det gør Louise 

- Ide: En hurtig rundspørge om 
forældrenes ønsker for deres børns 
år i udskolingen 

- Vi gennemgår årsberetningen på 
mødet umiddelbart inden.  

- Formanden efterspørger input til 
årsberetningen.  

3.  Ferieplan for 
skolerne i 
Randers 

Godkendelse af 
ferieplanen 

LLL/PN 5 Skolebestyrelsen glæder sig over, at 
ferieplanen nu ligger fast, og at den 
imødekommer, at al personale kan afvikle 
ferie på en måde, så det ikke går ud over 
børnene.  



 

 

4.  Økonomi-
status 

En orientering om 
skolen 
økonomiske status 

PN 10 Orientering givet.  

5.  Gennemgang 
af 
nugældende 
principper 

En hurtig 
gennemgang af de 
principper vi har 
på skolen og aftale 
om hvilket princip 
vi skal arbejde 
videre med i 
januar. Fra skolen 
foreslår vi at det 
næste princip vi 
tager op er 
”Princip for skole-
hjem samarbejde” 

PN 20 Intentionen er at revidere 2-3 principper 
om året.  
Et forslag om at ordensregler sammen med 
skole-hjem samarbejde bliver ét at de 
principper, vi tager først fat på.  

6.  Siden sidst   30  

a. Elevråd    Fælles elevråd: Arbejde i grupper om 
forskellige emner. Overvejer at iværksætte 
en ekstra undersøgelse af 
undervisningsmiljøet her på skolen. 
 

b. Medarbejder-
repræsentant
er 

   Ingen punkter 

c. Formand    Deltaget på konvent for Skole og Forældre i 
Nyborg.  

d. Ledelsen    - Betaling for leje af Pavillongrund. 
PN og Louise sender brev til 
Skolechef, direktør og 
udvalgsformand, hvor det 
problematiseres at skolen efter 
forvaltningens mening selv skal 
betale for lejen.  

- Flere tilfælde af ubudne gæster på 
skolen både inden og ude.  

- Vi har opgraderet med en 
pædagogstilling, så der kan gå en 
pædagog med i 4.klasse. Derudover 
har vi modtaget en opsigelse. Vi 
afholder derfor 
ansættelsessamtaler til 2 
pædagogstillinger i almen. 2 
repræsentanter fra SKB deltager.  

7.  Fælles 
julespisning 

    



 

 

 


