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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør 

hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsordenen er godkendt 

2. Ledelsens 

orienterer/CA 

Høre nyt fra hverdagen, bl.a. 

Sprogbroen, ungdomsklubben, 

udeområdet Solgården, 

national trivselsmåling m.m. 

Mulighed for korte og 

opklarende spørgsmål. 

15 CA orienterede om de nævnte 

punkter.  

Der er lavet trivselsmålinger for 

lærere og pædagoger. 

3. Nyt fra 

eleverne/Kathrine 

og Victoria 

Høre nyt fra Kathrine og 

Victoria. 

Eleverne orienterer – 

mulighed for spørgsmål 

og kommentarer. 

15 Elevrådet har planlagt C-skole 

dagen 28. april. Vi håber på 

større opbakning end sidste år. C-

skole dagen er en almindelig 

skoledag. 

Fælleselevrådet har udarbejdet 

en Kahoot for alle elever i 

Randers Kommune for 5.-10.- 

klasse, som undersøger 

årsagerne til fravær.  

I samarbejde med B-skolens 

elevråd har 6. klasse fået lov til at 



medbringe varm kantinemad i 

klasserne i en forsøgsperiode.  

Elevrådet efterspørger 

MobilePay i kantinen. CA lover at 

videreformidle Tirsdalen Skoles 

og Vestervangsskolens erfaringer 

til Assentoftskolens kantineleder. 

4. Principper for 

skolens 

virksomhed/Ad 

hoc-gruppe/CA 

Beslutte vedhæftede 

principper og drøfte princip 

for åben skole. 

Ad hoc-gruppen 

fremlægger, kort drøftelse 

og derefter vedtagelse. 

Drøftelse af princippet for 

åben skole. 

30 Princip for mobiltelefoner og 

lignende, princip for kantine og 

kost samt princip for 

vikardækning er vedtaget.  

Princip for den åbne skole er 

behandlet og forventes vedtaget 

6. marts ved næste møde. 

5. Budget – opfølgning 
på mødet med 
HMV og skole-
bestyrelserne 
24/1/Brian K./CA 

 

Orienteres om mødet og de 

aktuelle nøgletal for 

Assentoftskolen. 

BK og CA orienterer. 25 Bestyrelsen blev orienteret om 

mødet 24. januar og blev 

præsenteret for Assentoftskolens 

budget 2017 aftaler. 

6. Årsberetning og 

trafikmøde 5/4 

18.00/Ivan B./Brian 

K./Alle 

Planlægning af det 

kombinerede møde 5/4. 

Fælles drøftelse 20 Årsberetningsmødet 5. april 

kombineres med et trafikmøde, 

hvor interesserede borgere kan 

komme med ris og ros og stille 



forslag om behov for yderligere 

forbedring af skolevejen. 

7. Evt. Forældrehenvendelse Line orienterer 10 En forælder har henvendt sig til 

skolebestyrelsen med spørgsmål 

om mulig ombrydning af klasser i 

den nuværende 6. årgang. 

Bestyrelsen opfordrer bemeldte 

forælder til at kontakte skolens 

ledelse. 

8.  Ansøgning om kortere 

skoledag 

  CA orienterer om muligheden for 

at ansøge byrådet om 

dispensation for kortere 

skoledag.  

9.     Næste møde 6/3 19.00 

 


