Skolebestyrelsesmøde
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Emne (og ansvarlig)

1.
2.

Godkendelse af
dagsorden
Radon/bilag

3.

Ledelsen
orienterer/CA-IC

4.

Nyt fra eleverne

Dato og sted: 18. maj 2017 19-21 i Personalerummet

Hvad skal vi udrette?

Facilitator: Brian Keller
Referent: Gitte C.
Afbud: Ivan B. og Claus, Kathrine 9. klasse

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsordenen er godkendt

Orienteres om resultaterne
af de seneste
radonmålinger. Aftale
hvordan og hvornår elever,
personale og forældre skal
orienteres.
Høre om mobiltelefoner,
indkøb af laptops og
Chromebooks, Sprogbroen,
DCUM-projekt og
toiletrenoveringer i
sommerferien m.m.

Morten Holt Jensen,
bygningskonstruktør fra
Ejendomsservice
Randers, gennemgår data
og svarer på spørgsmål.

30

CA orienterer forældregruppen,
elever og personale 19. maj om
Morten Holt Jensens besøg.

Ledelsen orienterer om
aktuelle begivenheder,
tiltag og emner på skolen.

15

Ingen nævneværdige problemer
med forbuddet mod brug af
mobiltelefoner i løbet af
skoledagen.
74 laptops udskiftes med nye
laptops og chromebooks.
Assentoftskolen er udvalgt til at
deltage i et DCUM-projekt.
Nogle af skolens toiletter kan
derfor renoveres.
CA forventer ikke flere elever til
Sprogbroen for nuværende.

Kathrine og Victoria
orienterer

Eleverne orienterer –
mulighed for spørgsmål og
kommentarer.

15

C-skoledagen gik godt.

5.

Timefordelingsplan
17-18/IC

Drøftelse og godkendelse af
ledelsens forslag til
timefordelingsplanen.

6.

Forum for Skolebestyrelser

Orienteres om møder siden
sidst.

7.

Årsberetningsmøde Evaluering af mødet. Den
5/4 med
trafikpolitiske indsats
trafikpolitisk indslag fremadrettet.

8.

Dialogmøde 10/5 i
Randers Arena

9.

Kommende møder

10. Evt.

Tilbagemelding fra Claus,
der deltog i mødet sammen
med Lars Hansen.
Fra aftalemålene mangler vi
princip for integration, samt
samarbejde med skole om
talentforløb.

IC fremlægger på mødet
ledelsens oplæg, der er
afstemt på møde med
medarbejderne.
Brian informerer

20

IC og AC orienterer.
Skolebestyrelsen godkender
timefordelings-planen.

10

Netværket for skolebestyrelser
fortsætter. Netværket må gerne
gå i dialog med politikere etc.,
men det kan ikke agere på
vegne af enkelte skoler. Der var
god dialog om økonomi,
inklusion, IT og vikardækning.
Der var over 30 deltagere til
årsberetningsmødet. Dialogen
på mødet var konstruktiv, og der
er bred enighed i skolebestyrelsen om, at det var et
rigtigt godt møde.
Punktet udgår, da Claus ikke er
til stede.

Forvaltningen har
10
efterspurgt næste skridt.
Hvem gør hvad i
bestræbelserne på at gøre
trafikvejene endnu mere
sikre?
Claus informerer
10

5

Næste møde 19. juni fra kl.
18.00, hvor bestyrelsen skal
konstituere sig mhp arbejdet i
2017-2018.

