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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør 

hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Velkommen til 

elevrådsrepræsentanterne. 

Velkommen til Gustav, 8. kl., 

Victoria, 9. kl. 

 

2. Tilbagemelding fra 

skolebestyrelsens 

deltagelse i 

forældremøderne/Alle 

Orienteres om, hvad 

forældrene bringer med 

tilbage til bestyrelsen efter 

besøg på årgangene/i 

klasserne. 

Forældrene orienterer. 

Mulighed for drøftelse og 

afklaring af spørgsmål. 

20  En god ide at bruge Skoleporten 

til at vise medlemmerne af 

Skolebestyrelsen , referater, 

principper mv 

9. årg.: Følte ikke der var så stor 

respons fra de fremmødte 

forældre. 

1.A: Stille og roligt 

1.C og 7. årg: en bemærkning 

om, at referaterne fra 

Skolebestyrelsens møder havde 

været for indforstået, men var 

blevet bedre.  

1.B: gik godt 



5. årg.: lidt snak om 

lejerskoler.mv. 

Form og indhold for mødet blev 

diskuteret. Lisbeth har orienteret 

om forældrereaktioner. 

2. årg. og 8. årg.: ikke den store 

respons. 

Inge: lærerne har meldt tilbage, 

at oplæggene havde været gode 

og medlemmerne virkede 

velforberedte. 

Konklusion: 

- Vi vil fortsætte med at lave 

et fælles talepapir. 

- Det anbefales, at 

forældremøderne tidligst 

begynder kl. 16.30 

 

3. Anti-mobning/KK Drøfte om vores indsats 

mod mobning, som 

beskrevet i skolens 

værdigrundlag er godt nok? 

KK motiverer punktet 

med udgangspunkt i 

mediernes fokus på 

emnet. 

15 Vores ”antimobningspolitik” er 

refereret under skolens 

værdigrundlag.  

Vores principper omkring Trivsel 

skal korrigeres så det er i 

overensstemmelse med 

værdigrundlaget. Det er vigtigt at 



det tydeligt fremgår, at vi ikke 

accepterer mobning. 

Ledelsen forsøger at korrigerer 

inden næste møde. 

 

4. Nyt fra elevrådet Victoria 9.y og Gustav 8.y 

fortæller. 

Høre om starten på de 

nye elevråds arbejde, 

herunder fælles elevråd 

og Labland-projektet. 

10 Victorie har talt med en 

repræsentant fra Randers 

Kommune omkring de nye 

toiletter.  

Gustav: C-skoledagen d. 29.9.  En 

del forbedringer er foretaget i 

forhold til sidste år og et helt nyt 

koncept er planlagt 

Gustav har deltaget i et fælles 

møde for elevrådene i Randers. 

Der skal afholdes et fællesmøde 

1 gang om året. 

 

5. Valg foråret 2018/CA Orienteres om procedure 

for valg til skolebestyrelsen 

CA orienterer (se 

vedhæftede materiale) 

Kan vi allerede nu 

nedsætte en 

valgbestyrelse? 

15 Regler om valg til 

skolebestyrelsen gennemgået. 

Sidste gang blev valget afholdt 

elektronisk. Valgdeltagelsen var 

ikke overvældende. 



Der nedsættes en valgbestyrelse, 

der består af formanden for 

skolebestyrelsen, Line, Claus, 

Carsten og CA. CA orienterer, når 

der kommer nyt fra kommunen 

omkring valget.  

Skal behandles på 

skolebestyrelsens møde i januar. 

6. Principper/lejrskoler/ 

Ivan B. 

Der er på forældremøder 

rejst usikkerhed om vores 

princip for lejrskoler er 

gældende? 

Drøftelse og præcisering 15 Princippet omkring lejrskoler er 

gældende. Har været nogen 

usikkerhed om, hvorvidt 5. kl. 

skulle afsted i efteråret 2017 

eller foråret 2018.  

Så snart en afgørelse foreligger 

orienteres 5. kl. s forældre 

direkte. 

7. Fra årshjulet Værdidebat, budget-

gennemgang og 

velkommen og nyt fra 

elevrådet. 

Meget kort info om 

budgetaftalerne 18-21, 

som de er fremlagt til 

politikerne. 

10 Budgetgennemgang: det forslag 

der foreligger lægger op til 

yderligere besparelser, som 

skolebestyrelsen stiller sig 

uforstående overfor. 

Skolebestyrelsen er ikke blevet 

bedt om at afgive høringssvar. 



8. Evt. Kantinen 

 

 

Hærværk på cykler 

 

 

 

 

 

 

Personalenyt 

 

 

Cykelskole 

 

 

 

 

Min Uddannelse 

  Der er ikke hold i eventuelle 

rygter om kantinens lukning. 

 

Hærværk er sket igen.  

Skolebestyrelsen opfordrer 

lærerne til at tage det op i 

klasserne. Carsten orienterer 

lærerne. 

 

 

Barselsvikariat for Ditte er 

opslået. 

 

Vi lægger billet ind på at blive 

årets cykelskole. 

 

 

Ønsket om en præsentation af 

MU, Min Uddannelse, vil foregå 

på et møde senere i efteråret, 

når lærere og pædagoger har 

gjort sig flere erfaringer!  

9.      

 


