
Mødetype: SKB 

Deltagere: 

Forældrevalgte 

Medarbejdere 

Skolens ledelse 

Elevrådsrepræsentant 

Dato og sted: 18. juni 2020   

18.30 -20.30 i møderum 1+2 

 

Facilitator: Kathrina Kjærsgaard 

Referent: Gitte Cannon 

Afbud: Helle Arvesen, Miriam Nyrup Madsen og Simon 8. 

 HUSK AT VASKE HÆNDER 

OG HOLDE AFSTAND! 

 
Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsordenen er godkendt  

2. Sidste skoledag for 9. 
årgang, alle øvrige elever 
og 
Dimissionsfest for 9. 
klasserne 

Orienteres om planerne for 

arrangementerne. 

 20 Skolen har planlagt festlige og hyggelige 

arrangementer for 9. klasserne.  

Information om detaljer kan ses på AULA.   

 

3. Trafikmøde med 
forvaltningen/CA 

Jesper, CA og 
færdselskontaktlærer Tove 
Bak deltager i møde med 
Birgit Berggrein 

 15 Jesper, CA og Tove Bak tager input med til 

mødet. 

 
 

4. Byggeri/renovering/CA Bade- og omklædningsrum 

bliver renoveret fra uge 28 

 10 Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 

laver forslag til rummenes æstetiske udtryk.  

5. Skoleårets 

planlægning/CA-IC 

Bl.a. om valgfag, 

fodboldlinjen, påtænkt 

udvidelse af vores tilbud i 

indskolingen til børn med 

særlige behov. 

 

 

Ledelsen 

orienterer  

20 Bestyrelsen er orienteret. 5.- og 6. klasserne har 

tilsluttet sig Fodboldlinjen i stort antal. 

6. Suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen/ CA 

Planlægning af suppleringsvalg  20 Der afholdes suppleringsvalg i august måned. 

Gitte Cannon fortsætter til og med mødet 10. 

august kl. 17.30. 



7. Ledelsen orienterer 

Personale 

Økonomi 
Kompensation for ekstra 
udgifter relateret til Corona-
perioden? Bl.a. vores kantine. 
Skolestart august – hvordan 
mon? 
. 
 

 20 Økonomien ser fornuftig ud efter 

omstændighederne. Den manglende 

omsætning i kantinen samt flere udgifter til 

vikarer tynger dog.  

8. Høringssvar til forslag om 

ny tildelingsmodel med 

deadline 14/8 

Skal vi arbejde på at mødes 
primo i uge 33 og udarbejde 
høringssvar? Eller et sent juni-
møde? Primo juli? 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Jile5YH3AMw&feature=
youtu.be 
 

https://www.r

anders.dk/me

dia/24242/ho

eringsmaterial

e-med-forslag-

til-en-ny-

tildelingsmode

l-til-

folkeskolerne-

i- 

randers-

kommune.pdf 

10 Høringssvar udarbejdes på et temamøde før 

deadline.  

9. Evt.     
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