Skolebestyrelsesmøde 21. april 2022
kl 18.30 - 20.30 i møderum 1-2
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Jesper Nielsen
Afbud: Nina Stærke
Fraværende:
Referent: Inge-Marie Lyngs
Emne (og ansvarlig)

1.

Godkendelse af
dagsorden/alle

2.

Bordet
rundt/forældrevalgte

3.

4.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

5

Dagsorden godkendt.

Høre om henvendelser til
de forældrevalgte

10

Henvendelse vedr. problemer i en klasse.
Ledelsen er på sagen.

Nyt fra eleverne/elevrådet

Høre nyt fra elevrådet

10

Nu kønsinddelte toiletter. Positive noter er sat
op.
Bordtennisborde er sat op - brugen går på skift
mellem klasserne.
Sidste skoledagsråd er nedsat.

Brev vedr. trafik/Jesper

Gennemgå udkast til brev

15

Udkast til brev til Veje og Trafik, Randers
Kommune blev gennemgået.
“optaget af” i 1. afsnit erstattes af “kæmpet for”

Bilag 1

“optimal” i 2. afsnit erstattes af “eneste”
Brevet sendes cc til de lokale
kommunalbestyrelsesmedlemmer.
5.

Skoleårets planlægning/IC
og TR
Behandling af ansøgning
om kortere skoledag.

Status og godkendelse af
timefordelingsplan

15

Udkast til timefordelingsplan er fremlagt for
personalet.
Ansøgning om kortere skoledag godkendes.
Sendes efter behandling i MED-udvalget.
Ingen har søgt om forflyttelse. Afventer nu om
vi får nogle, der skal forflyttes fra andre af
kommunens skoler, inden stillinger eventuelt
opslås.
2.5. tiltræder den nye skoleleder.
Arbejder nu med fagfordelingen

6.

Ansættelsesudvalg/Jesper

Nedsætte udvalg til
forårets ansættelser

5

Miriam

7.

Skolebestyrelsens
årsberetning/Jesper

Planlægge form og
indhold

15

I årsberetningen skal fremhæves arbejdet med
at sikre skolevejen. Der plukkes fra referaterne.
Aflægges i forbindelse med konstituerende
møde d. 17.5

8.

Konstituerende møde
17/5-22/IC

Planlægge form og
indhold

15

Afholdes i Mødelokale 1. Inge står for mødets
planlægning og afholdelse.

9.

Rundgang på skolen/
IC og TR

15

E-klassens lokaler

10.

Ledelsen orienterer/
IC og TR

10

Personalenyt.
Renovationen af toiletterne trækker ud.

11.

Evt./alle

Velkomst til Anne-Mette

5

Mandag d. 2.5. Velkomsten planlægges af
ledelsen.

