
Skolebestyrelsesmøde 19. november 2020 18.30 – 20.30 
Møderum 2 

 
Deltagere: 
Forældrevalgte 
Elevrepræsentanter 
Medarbejdere 
Skolens ledelse 
 
Facilitator: Kathrina Kjærsgaard 
Referent: Inge-Marie Lyngs 
Afbud: Miriam 
  

Emne (og 
ansvarlig) 

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

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsorden godkendt  

2. TEMA 

Skole-hjem-

samarbejdet 

Liza T. Søndergaard og 

Betina Ballegaard giver en 

status på vores 

indsatsområde. 

Oplæg, spørgsmål 

løbende. Anbefalinger 

til skoleåret 21/22. 

60 Et godt og inspirerende oplæg 

fra Betina og Liza. Oplægget 

bliver sendt ud til 

skolebestyrelsens medlemmer. 

3. Nyt fra eleverne Trine 8.Y og Ida 7.X 
orienterer 

 10 Tirsdagscaféen på C- skolen er 

startet op igen. Orienterede om 

diverse konkurrencer under 

mottoet: ”Smil smitter”. 

Elevrådet får besøg af en 

journalist fra ”Folkeskolen”, der 

vil skrive en artikel om trivsel. 



4. Trafiksikkerheden 
på 
Skolevej/Jesper 

Baggrunden er 
henvendelser fra forældre 
og gruppen bag 
byudviklingen i Assentoft. 
Jesper indhenter 
oplysninger fra kommunen 
inden mødet, så vi hvor 
langt vi er, med det der blev 
aftalt i foråret. 
 
 

Jesper orienterer – 

efterfølgende 

drøftelse. 

15 Jesper har haft møde med en 

forældre. Jesper skal 

undersøge, hvorfor der ikke er 

kommet nyt fra Kommunen 

vedr. de overgange, som 

kommunen har lovet at se 

nærmere på. 

Vi vil forsøge at etablere et 

samarbejde mellem 

Skolebestyrelserne fra hhv. 

Assentoftskolen og Toftegården 

og ”gruppen bag byudviklingen i 

Assentoft. 

Kommunen har lovet tiltag i 

løbet af 2021. 

Det skal præciseres overfor 

politikerne/ forvaltningen, at 

skolens ledelse absolut mener, 

der er problemer med en 

usikker skolevej.  

Jesper og Carsten tager kontakt 

med Kommunen for at berigtige 

dette.  

  



5. Renoveringsproje
kt af H&D og 
Fysik/Science/CA 

Jf. kommunens 
skoleudviklingsplan er der 
frigivet midler til renovering 
af faglokaler 

CA orienterer om 

økonomi og den 

forestående proces. 

10 Tegninger m.v. skal være klar 

inden jul. Ombygningen 

forventes færdig inden 

sommerferien 

6. Ledelsen 

orienterer 

Personale/CA-IC 

Herunder den opslåede 

stilling som 

tysklærer/nedsættelse af 

ansættelsesudvalg. 

Anja Klausen konstitueret 

som pæd. afdelingsleder 

frem til 31/7 2021. 

A20 – ny arbejdstidsaftale 

for lærere/bh. Klasseledere 

SKU – se link fra seneste 

møde! 

https://internedagsord

ener.randers.dk/vis/?ifr

ame=true#0cdeae34-

3653-4f87-a89e-

9bf06c2ea932&punkti

d=8fb219fe-917b-

4f83-bec2-

dfe04b227cef 

 

20 Har haft en rotte i kantinen. 

Rotten blev fanget og 

skadedyrsbekæmpelsen har 

været her. Nu er alt ok. 

Lukningen i denne uge skyldes 

afholdelse af restferie. Kantinen 

fortsætter med forudbestilling. 

Vi har kun haft en elev, der har 

været smittet. Forældrene er 

meget ansvarlige. 

Samtaler med ansøgere til 

lærerstilling i næste uge.  

Arbejder på at få en lokal 

arbejdstidsaftale efter A20. 

 

7. Juleklippedag    Afholdes uden 

forældre/bedsteforældre. 

8. Juleafslutning.     Vi kan ikke komme i Kirken. 

Præsten har tilbudt at komme i 

de enkelte klasser på B-skolen. 

10. Evt.    Næste møde d. 14/12 2020 kl. 

18.00 

 

https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef
https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0cdeae34-3653-4f87-a89e-9bf06c2ea932&punktid=8fb219fe-917b-4f83-bec2-dfe04b227cef

