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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør 

hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden og 

aftensmad 

Vi begynder med at spise 

sammen og ønske god jul. 

 30 Dagsordenen er godkendt.  

2. Tema: Hjem-skole-

samarbejdet 

Høre Lars Hansen og lærer 

Betina Ballegaard fortælle 

om deres oplevelser fra 

studietur i Norge. 

Efter oplægget dialog om 

indholdet. Giver det 

anledning til at ændre 

principperne for 

samarbejdet på ASS?  

45 Bestyrelsen diskuterede 

mulighederne for at 

Assentoftskolen lader sig 

inspirere af skole/hjem 

samarbejdet på Storhamar Skole 

i Norge. Skolen har oplevet gode 

resultater med meget aktiv 

forældreinddragelse.  Arbejdet 

fortsætter nu i ledelsen og 

derefter det pædagogiske 

personale. 

  



3. Nyt fra elevrådet Orientering 

Nyt logo til skolen? 

Eleverne orienterer om 

aktuelle forhold og 

arrangementer. 

10 Der bliver en konkurrence for 

hele skolen om design af skolens 

nye logo. Det er vigtigt, at 

præmien motiverer deltagelse i 

konkurrencen. Elevrådet 

begynder først arbejdet efter jul 

pga. travlhed med andre 

aktiviteter. 

Juleklippedagen på C-skolen blev 

afviklet i 2 lektioner i stedet for 

hele dagen. 

Onsdag d. 20. september mødes 

C-skolen i kantinen om aftenen 

og går ned i kirken bagefter. 

Skolens musikvalghold spiller i 

kirken.  

Eleverne vil gerne kunne 

anvende MobilePay eller dankort 

i kantinen. CA beder 

sekretariatet undersøge 

nærmere. 



4. Ny styrelsesvedtægt 

for Rds. Kommune/ 

bilag udsendt. 

Udarbejde høringssvar fra 

skolebestyrelsen 

Forslag fra sekretæren om 

at forholde os til de blå 

markeringer, der 

signalerer ændringer i 

forhold til den gældende 

styrelsesvedtægt. 

30 Bestyrelsen mener, at 

sammensætningen af det 

foreslåede skoleråd er helt skæv. 

Fx lægges der op til at kun en 

enkelt lærer og en enkelt 

pædagog sidder i et råd 

bestående af 37 personer. 

De forældrevalgte 

skolebestyrelsesmedlemmer er 

som udgangspunkt interesserede 

i og har viden om deres lokale 

skole og ikke kommunens andre 

skoler. Åbne temamøder er dog 

meget velkomne.  

Konklusionen er, at bestyrelsen 

anser det for unødvendigt med 

et skoleråd for Randers 

Kommune. 

5. Princip eliteidræt Drøfte indhold i princip 

omhandlende elever, der 

fritages for undervisning 

grundet deltagelse i 

eliteidræt. 

Oplæg fra CA/se 

vedhæftet ex. Fra Tårnby 

Kommune 

15 Princippet er drøftet, og vi kan 

stemme om det på mødet i 

januar. 



6. Ledelsen orienterer  Høre om Labland 5/12, 

økonomi og ”stramning” 

af Randersmodellen, 

elevepisoder, personalia 

15 Oplæg fra direktionen/ 

skolechefen om, at den enkelte 

skoles regnskab skal gå i 0. Er en 

stramning i forhold til 

Assentoftskolen. 

Orientering om elevepisoder. 

Orientering om 

personalesituationen - 

sygemelding mm. 

7. Evt.    Næste møde 17/1 2018 – 

forberedelser til valg til 

skolebestyrelsen. 

2.1. er der pædagogisk dag med 

bl.a. 3 timers 1. hjælps kursus. 

Medlemmer af skolebestyrelsen 

efterlyste en brandøvelse og 

evakueringsøvelse. Carsten 

oplyser, at en sådan forventes 

afviklet i indeværende skoleår. 

 

Opkrævning af egenbetaling: Der 

har været en del opkrævninger 

bl.a. til aktiviteter i diverse 

valgfag. Kan være problematisk 

med mange opkrævninger inden 



for en kortere periode - specielt 

december. 

 

C- skolen arrangerer i år 

juleafslutning. Skolebestyrelsen 

vil gerne fremover orienteres 

forud. 

 


