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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsordenen er godkendt  

2. Elevrådet Høre nyt fra elevrepræsen-

tanterne. 

Eleverne fortæller 10 Skolens elever vil danne en Knæk 

Cancer blomst på skolens 

boldbane, som dernæst 

fotograferes og deles på SoMe. En 

fond donerer et beløb hver gang 

billedet bliver hashtagget. 

På tirsdag afholdes reception for 

tirsdagscafeen, som nu åbner hver 

tirsdag i 10-pausen. C-skolens 

elever inviteres til at kigge forbi og 

komme med input til elevrådet. 

To elever fra elevrådet er med i 

Randers Kommunes Fælleselevråd.  

3. TEMA – regler og 
sanktioner/cases 
medbringes af CA 

Drøfte om skolens regler og 
sanktioner er 
hensigtsmæssige? 

Kort oplæg fra ledelsen 

og derefter arbejde i 

mindre grupper med 

små cases. 

45 Skolebestyrelsen drøftede 9 cases. 

Sidenhen skal B- og C-skolens 

elevråd samt lærergruppen også 

drøfte dette område. 



Resultatet af drøftelserne bliver en 

udmelding fra ledelsen om skolens 

regelsæt og konsekvenser ved 

overtrædelse af dette. 

4. Evaluering af 

forældremøder 

Er der yderligere 

tilbagemeldinger på form og 

indhold? Feed back på 

oplæggene fra 

skolebestyrelsen? Talepapir 

eller ej? 

De, der har givet oplæg, 

giver en kort 

tilbagemelding. 

10 I udgangspunktet er det ikke 

nødvendigt med indlæg fra 

skolebestyrelsen på 8. og 9. 

årgang. Eventuelle talepapir skal 

skrives på ny ved hvert skoleår. 

5. Princip om 

understøttende 

undervisning 

/Miriam 

Bilag, se sidste 

møde 

 

Drøfte Miriams henvendelse – 

giver det anledning til at 

princippet justeres? 

 15 Punktet udsættes til næste gang. 

6. Forældrehenvendel

se om svømning 

Ønske om svømning på 

skoleskemaet. 

Fælles drøftelse 10 Ved næste bestyrelsesmøde 

drøftes muligheden for at lade 

vandaktiviteter indgå i årshjulet et 

antal gange om året.  

  



7. AULA Informeres om status på AULA CA orienterer 5 Fra uge 42 bruges AULA til 

kommunikation mellem skole og 

hjem. Info er udsendt til forældre i 

eBoks samt på Intra. 

8. Ledelsen orienterer 

Personale 

Orienteres om sygdom, 

tidsbegrænset ansættelse, 

udearealer 

Ledelsen orienterer 10 Ledelsen orienterer 

skolebestyrelsen. 

9. Evt.   5  

10. Kommende punkt 

ønsket af Jesper: 

”Skolens brug af 

sociale medier”. 

Jesper motiverer sit forslag til 

dagsordenpunkt. 

Hvordan skal vi arbejde 

med temaet på et 

kommende møde? 

5 Punktet udsættes til næste gang. 

 


