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

1.

Dato og sted: 17. januar 2018
19.00-21.00 i Personalerummet

Hvad skal vi udrette?

Facilitator: Ivan Bährentz
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Victoria, Ivan Bährentz er fraværende

Proces

Godkendelse af

Tid

Beslutning og hvem gør
hvad?

2

Dagsordenen er godkendt.

30

Høringssvar udarbejdet og

dagsorden
2.

Kvalitetsrapport/

Drøfte og efterfølgende

Forslag om afsnit for

Fremsendes så snart,

give udtalelse til

afsnit at gennemgå

fremsendes med deadline 31.

skolen har modtaget

kommunens kvalitets-

rapporten;

januar 2018.

den!

rapport med deadline ½

sammenskrivningen

2018.

udsendes efterfølgende til
godkendelse.

3.

Nyt fra elevrådet

Orientering

Eleverne orienterer om

10

Juleafslutningen var en stor

Nyt logo til skolen?

aktuelle forhold og

succes. Konceptet med at mødes

afholdte og kommende

om aftenen må gerne gentages

arrangementer.

med fri dagen efter. Nogen
mener, at der ikke var den
nødvendige ro under
bankospillet, så den del kan
måske ændres. Ledelse, lærere
og præsten synes også, at
aftenen var en succes.

Præmien til logokonkurrencen
skal være en ting og ikke et
beløb. Planlægningen af
logokonkurrencen forventes at
være færdig i marts.
4.

Fra årshjulet:

Orienteres om påtænkte

Ledelsen orienterer –

Indsatsområder 18/19

indsatsområder.

fælles drøftelse.

Økonomi –

Orienteres om skolens

et lille underskud på under 5 %.

forberedelse til

økonomi p.t.

Randersmodellen er under pres,

budgetgennemgang

20

Årsopgørelsen for 2017 er
næsten færdig, og der forventes

og eventuelle underskud skal nu
altid begrundes. I yderste
konsekvens kan en skoles
økonomi blive sat under
administration. Assentoftskolens
underskud skal afvikles i løbet af
3 år. Det er en svær opgave, fordi
mange af Assentoftskolens
udgiftsposter ikke er styrbare, fx
eksklusion til specialtilbud.

5.

Princip eliteidræt/bilag
vedhæftet

Vedtage princip

10

Princippet er vedtaget med

omhandlende elever, der

virkning fra skoleåret 18/19 og

fritages for undervisning

bliver lagt ud på Skoleporten

grundet deltagelse i

sammen med de andre

eliteidræt og

principper.

musikundervisning
6.

Skoleudviklingsplan/

Give udtalelse til skole-

Hurtig gennemgang af

bilag vedhæftet

udviklingsplanen.

planen specifikt med
fokus på egen skole.
Skolebestyrelserne
anmodes om at indsende
deres eventuelle
bemærkninger til
skoleudviklingsplanen
enten konkrete dele af
den eller planen som
helhed. Udtalelserne skal
sendes til Børn og Skole
på mail grr@randers.dk
senest onsdag den 31.
januar 2017.

20

Skolebestyrelsen tilkendegiver
tilfredshed med opgradering af
skolens faciliteter. Der er
øremærket 2,9 millioner til et
kreativt værkstedsområde og
naturfagslokale. Høringssvar
udarbejdet.

7.

Ledelsen orienterer

Nyt vedrørende Labland,
pædagogisk dag 2/1,
førstehjælpskursus, PLF 2,

15

B- og C-skolens udearealer
prioriteres. Vi afventer
arkitektfirmaet Lablands udspil.
Den gamle del af skoles
bygninger (Essenbækskolen) får
nye døre, gulve og vinduer i løbet
af februar 2018.
Der er afholdt førstehjælpskursus
for al skolens personale

8.

Evt.

5

Næste møde 26/2 2018
Forberedelser til valg til
skolebestyrelsen.
Behandling af skolerapporten for
Assentoftskolen.

