
Skolebestyrelsesmøde 15. september 2020 18.30 – 20.30 

Møderum 1+2 

 

Deltagere: 

Forældrevalgte 

Elevrepræsentanter 

Medarbejdere 

Skolens ledelse 

 
Facilitator: Kathrina Kjærsgaard 

Referent: Inge-Marie Lyngs 

Afbud: Carsten Bolding, Helle Arvesen, Henrik Norup, elevrepræsentanterne og Gitte Cannon, der har meddelt hun formelt udtræder pr. 

d.d. 

 
 

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

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsorden godkendt.  

2. Elevrådet Nyt fra elevrådet  10 Elevrådet er af forsigtigheds 

hensyn ikke valgt endnu. 

3. Fra årshjulet/Alle Er der særlige 
emner/temaer, SKB vil have 
indsigt i dette skoleår? 

Jf. årshjulet er der et 

tema for oktober 

måned. 

15 Skolebestyrelsen fremsender 

forslag inden udarbejdelse af 

dagsordenen til næste møde. 

4. Status på 
suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen/ 
CA 

 

Orienteres om status, nu 

hvor fredsvalg ikke er en 

mulighed. 

CA orienterer 15 3 kandidater. Carsten har talt 

med dem. Flere har vist 

interesse (efter fristens udløb) 

hvilket er meget positivt. 

Det er overvejende sandsynligt, 

at det ender med fredsvalg. 



5. Referat fra møde i 
Skole-og 
Uddannelsesudva
lget og Skolerådet 
onsdag den 2/9 
/Kathrina og CA 
 

(Se allerede nu disse links 

punkt 139 - 144, da der er 

meget 

læsestof) https://internedag

sordener.randers.dk/vis/?ifr

ame=true#25af48b7-ffef-

49c9-8ded-b0a187e61d71 

 20 Skolebestyrelsen har drøftet 

forslaget til vedtægtsændringer 

og tager disse til efterretning. 

Skolebestyrelsen mener, at det 

er positivt, at der skelnes 

mellem medlemmer og 

deltagere. 

Planen for kompetenceudvikling 

af skolebestyrelserne blev 

gennemgået. Bestyrelsens 

indstilling var positiv. 

Det er positivt, at der nu kun er 

tre budgetmål. 

6. Henvendelser fra 
forældre/Miriam 

Skolepatrulje, småsten på 

cykelsti, fodgængerfelt ved 

børnehaven?  

Fodgængerfelt? 

 

 10 Skolepatruljen samler de 

enkelte årgange og viser, hvad 

de forskellige tegn betyder. 

Skolebestyrelsen opfordrer til, 

at der også bliver lavet et video, 

der lægges på Aula. 

Ejendomsservice vil være 

opmærksom på ”småsten”. 

Katja Zweidorff vil kontakte 

bestyrelserne i Skolen og i 

Børnehaven Toftegården for at 

få etableret et fodgængerfelt.  

https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#25af48b7-ffef-49c9-8ded-b0a187e61d71
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#25af48b7-ffef-49c9-8ded-b0a187e61d71
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#25af48b7-ffef-49c9-8ded-b0a187e61d71
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#25af48b7-ffef-49c9-8ded-b0a187e61d71


7. Indvielse af 
legeplads 16/9 – 
samt klippe snor 
til de 
nyrenoverede 
baderum. 
 

  10 Steen Bundgaard, formand for 

Skole- Uddannelsesudvalget 

kommer og klipper snore.  

8. Ledelsen 

orienterer 

Personale/CA-IC 

  15 Carsten orienterede. 

Indtil videre kan der kun købes 

varm mad efter bestilling.  

9. Åbent hus for 

børnehaverne 

14/9 

Orientering – konstitueret 

afdelingsleder Anja Klausen 

har videregivet data til CA 

 10 Godt fremmøde. 

Forventer 3 børnehaveklasser 

næste år. 

10. Evt. Deltagelse ved 
forældremøder. 

  Deltagelse i forældremøder: 

22.9.: 7. årg. - ? 

23.9.: 5.årg: - JN 

29.9.: 6.årg. - CB 

 

 

Næste møde d. 21.10. 2020. 

 
 


