Skolebestyrelsesmøde 20. september 2022
kl. 18.30 - 20.30 i møderum 1-2
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Jesper
Afbud: Fraværende: Benita, Helle, Miriam og Tine
Referent: Anne-Mette
Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

1. Godkendelse af
dagsorden/alle.

5

Dagsorden godkendt.

2. Nyt fra eleverne/elevrådet.

10

C-skoledagen for 2 uger siden var planlagt til at
foregå i Romalt bakker. Den blev afholdt på skolen
pga vejret og det var en rigtig god dag.
C-skolen vil gerne give input til kantinen.
Elevrådsrepræsentanterne fra C-skolen vil sørge for
at bære information fra B-skole elevrådet videre til
skolebestyrelsen.
Der er, udover formand og næstformand, valgt 2
elevrådsrepræsentanter til Randers Fælles Elevråd.

3. Forældremøder

Evaluering af de afholdte
forældremøder.

4. Høring vedr. fælles
feriepasning og lukkeuger i
SFO.

Skolebestyrelserne kan indgive
15
høringssvar vedr. lukkeugerne i
SFO. Mette Korreborg deltager
under punktet. Bilag.
Bestyrelsernes input til, hvad det 25
gode børne og ungeliv er i
forbindelse med politikdannelse.
Bilag vedhæftet.
Orientering fra formanden.
10

Skolebestyrelsen udarbejdede høringssvar vedr.
fælles feriepasning og lukkeuger i SFO.

Pædagogtimer i afdeling A.

15

Orientering om timefordelingsplanen med
pædagogernes timer i afdeling A.

15

Udskiftning af asbesttag er påbegyndt på huset med
lærerforberedelser (afd. C).
Brandsyn primo oktober.
Kantinegulvet udskiftes og der er udleveret
betalingskort i klasserne.
6. årgang var på en god lejrtur til Læsø i uge 37.

5. Børne- og unge politik.

6. Skolerådsmødet d. 7.
september 2022

7. Timefordelings-plan i
afdeling A 22-23.
8. Nyt fra ledelsen og
formanden.

10

Til næste års forældremøder tager vi udgangspunkt i
et slide.
Talepapiret justeres før næste års møder.

Bestyrelsen blev introduceret til arbejdet med at give
input. Elevrådet vil også arbejde med temaet.
Formanden orienterede fra seneste møde i
skolerådet.
Temaerne var:
Budget, introduktion til arbejdet i skolerådet og
skolebestyrelsernes uddannelse i netværk i
tidsrummet kl. 16.00-18.00 (der er mulighed for andre
datoer, såfremt man er forhindret når der er kursus for
netværket.)

Hovedrengøring udføres i forberedelsesrummene i
uge 42. Der planlægges hovedrengøring i
klasselokalerne senere på skoleåret.
9. Eventuelt
- Bordet rundt.

Tidsplan for arbejdet med
skole-hjem samarbejdet fra
arbejdsgruppen.

15

Sikker skolevej. Forvaltningen har svaret på endnu en
henvendelse fra forældre vedr. sikker skolevej. Dette
foranlediger at skolebestyrelsen drøfter dette punkt
igen.

Trafik.
Skolefoto drøftes også på et kommende møde.

