Skolebestyrelsesmøde 17. maj 2022
kl. 18.00 - 19.45 i mødelokalet
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Jesper
Afbud: Julie og Helle
Fraværende:
Referent: Inge Marie Lyngs
Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af
dagsorden/alle

5

Dagsorden godkendt.

2.

Præsentationsrunde Ny skoleleder, Anne-Mette
Thorsen og bestyrelsen.

10

Præsentation af skolebestyrelsesmedlemmer,
elevrådsrepræsentant og Anne-Mette.

3.

Bordet
rundt/forældrevalgte

Høre om henvendelser til
de forældrevalgte.

10

Forespørgsel i forhold til eventuel pladsmangel
på sigt.

4.

Nyt fra
eleverne/elevrådet

Høre nyt fra elevrådet.

10

På elevrådsmødet skulle man drøfte eventuelle
ønsker til kommende skoleår.
9. årgangs sidste skoledag. En arbejdsgruppe
på tre elever fra hver klasse har udarbejdet

programmet, hvor de yngste elever tilgodeses
med aktivitet der også passer til indskoling.
5.

Skolerådet

Orientering fra møde i
Skolerådet.

20

Jesper orienterede om sidste møde i
skolerådet.
På mødet drøftede man det fælles elevråd,
digitale dannelse og digital mobning ved
DCUM samt koncept for kursus til nye
skolebestyrelser.
DCUM/oplægsholder anbefaler ikke forbud i
forbindelse med digitale devices. Dette giver
anledning til, at skolebestyrelser drøfter digital
dannelse. Temaet skal indgå i skolernes
antimobbestrategier.
Temaerne kønsidentitet og digital dannelse er
også drøftet i det fælles elevråd i Randers.
KOnceptet for nye skolebestyrelser skal
ændres. Der afholdes netværksmøder/kurser
for skolebestyrelserne, hvor den samlede
skolebestyrelse fra de enkelte skoler deltager.
Hidtil har kun nye medlemmer deltaget. Der
afholdes derudover temakurser og oplæg på
baggrund af bestyrelsernes ønsker.

6.

Skolevej og p-plads

Orientering om svar på
bestyrelsens henvendelse
Veje og Trafik samt
opfølgning på tidligere

15

Forvaltningen har svaret på skolebestyrelsens
henvendelse. Spørgeskemaundersøgelsen er
endnu ikke igangsat.

punkt vedr. forhold på
p-pladsen.
7.

Praktisk medhjælp

8.

9.

Skolebestyrelsen kan
indgive høringssvar vedr.
dette. (Se bilag)

Skolebestyrelsen besluttede på mødet at gå
videre med sin henvendelse vedr.
trafikforholdene.
20

Skolebestyrelsen besluttede at udarbejde
høringssvar i mødet.

Orientering fra
ledelsen

10

Der er to stillingsopslag med ansøgningsfrist d.
19. maj. Tysk og idræt samt dansk i
indskolingen.
Der afholdes forældremøde mandag d. 23. maj
vedr. klasse-sammenslag på kommende 8.
årgang.
Orientering om de kommende prøver.
6. og 8. årgang har været på lejrture på
henholdsvis Skagen og i København.
Benita og Henrik er valgt som
medarbejderrepræsentanter i kommende
skoleår.
Arbejdstilsynet var på tilsyn i uge 19 og skolen
fik en grøn smiley og der var ros i forhold til
orden på skolen - også gangarealerne, hvor
overtøj og sko opbevares.

Evt.

5

