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Onsdag  d. 2. 10  2019, kl. 17.30 – 

20.00..  
 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum 

mette.gudum@randers.dk. 

 

Fraværende: Peter S 

Referant: Rune 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser  

3.1. Personalesituationen, P-Klassen 

3.2. Lokalesituationen 

3.3. Ændring af datoforslag for 

skolebestyrelsesmøder til næste år:   21/8, 

2/10, 29/10 (HAVN), 11/12, 29/1, 18/3 

(GRØN), 29/4, 10/6 

Skal vi flytte det fælles bestyrelsesmøde i 

Havndal,så vi er sikre på at Peter kan 

komme med? 

 

4. Elevrådet  

 

 

5. Tørring skole og SFO. 

 

 

6. Undervisningsmiljøundersøgelse udleveres. Til 

debat næste møde 

 

7. Gennemgang af principper for skole/hjem-

samarbejde 

 

 

8. Antimoppestrategi – mht. sociale medier. Der 

skal stå noget på vores hjemmeside og det skal 

tilføjes vores strategier. 

 

9. Evt.  

 

10. Hvad gør vi når elever ødelægger en låne-PC,  

 

11. Lærernes dag på lørdag. 

 

12. AULA 

 

 

 

Næste møde: ___Handleplan for 

undervisningsmiljøundersøgelse på næste 

møde.__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1. Dagens dagsorden godkendt. Kort 

præsentationsrunde. Elevrådet deltager. 

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

godkendt. 

Ad 3.1. Marianne og Britt fra boden stopper med 

udgangen af henholdsvis denne måned og Februar. 

En personale pt. Sygemeldt. Vi har flyttet Mette K fra 

Tørring ind i P-klassen.  

Ad 3.2. Vi arbejder, på at fysiklokalet, bliver 

opdateret og sammenlæggelse af håndarbejdslokaler 

kommer på dagsordenen. Gangbroen er ved, at blive 

renoveret. 

Ad 3.3.  Hvis ikke Peter er tilbage 29.10.19, vil vi 

prøve, at flytte mødet. 

Ad 4. Elevrådet, har sat nogle lister op i udskolingen, 

hvor elever, kan komme med forslag som kan tages 

op i elevrådet.  

I forhold til, vores grønne profil er nedenstående 

diskuteret. 

Det er aftalt blandt eleverne, at der ikke må skrues 

på radiatorerne og det kun er voksne der må dette, 

herudover generelle tiltag som, at man skal huske, at 

lukke vinduer osv. 

Herudover er der snakket om muligheden for, en 

sorgplan blandt eleverne,  

Victor er valgt som Elevmiljøreprænsentant i det 

fælles elevråd i kommunen. Eleverne er noget 

overraskede over budgettet til kopier, hvilket de 

gerne vil gøre noget ved. En mulighed, er at få 

IT(flemming) til at sætte loft på antal kopier. Et 

andet forslag, er at gøre det synligt, hvor meget 

sort/hvid og farvekopier koster. 

Ad 5. Kommunen har forlænget aftalen omkring SFO 

i Tørring til udgangen af december.  

Pt. Ved vi ikke hvad vi skal stille op med den del. 
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Ad 6. Det er en ny trivselsmåling, derfor er der ikke 

noget, at sammenligne med.  

I indskolingen er det mest iøjnefaldende på 

trivselsdelen. En relativt stor andel, er bange for, at 

blive til grin eller andet der hænger sammen med 

selvværdet.  

Elevinddragelsen, bliver der arbejdet med, da 

eleverne giver udtryk for, at de ikke har ret meget at 

skulle have sagt i timerne. Vi arbejder på, at 

italesætte det hver gang, eleverne har mulighed, for 

at være medbestemmende.  

Overordnet er vi meget tilfredse med trivslen blandt 

børnene i skolen. Vi vil gerne fastholde den gode, 

trivsel og prøve, at rykke fra bunden, så en større 

andel rykker i positiv retning på alle parametre.  

I udskolingen er der, en klasse der ikke er 

registrere, hvorfor der er en 8.kl der ikke er taget 

med i undersøgelsen. 

Den sociale trivsel er generelt god og over 

landsgennemsnittet. Drengene ligger mere i 

yderpolerne end pigerne.  

Den faglige trivsel er også generelt god, der er dog 

udtrykt, at timerne, kan være mere spændende. 

Der er et billede af, at jo højere klassetrin jo mere 

kritisk bliver, elevernes svar. Billedet er dog 

stadigvæk, at vi er tilfredse med målingerne, men 

der er stadig, et udviklingspotentiale. 

Elevinddragelsen, bliver der arbejdet med, da 

eleverne giver udtryk for, at de ikke har ret meget at 

skulle have sagt i timerne. Vi arbejder på, at 

italesætte det hver gang, eleverne har mulighed, for 

at være medbestemmende.  

8% af eleverne har svaret, at lærerne ikke møder til 

tiden i klassen, hvilket, vi mener skal undersøges lidt 

nærmere. 

Gældende for både ind- og udskoling er eleverne slet 

ikke tilfredse med hvor rene toiletterne er på skolen. 

Ad 7.  Principper for skole/hjem samtaler.  

Der kan evt. tilføjes et afsnit/formulering til 

”kontaktforældre”, vedr. forældreråd og hvilke 

forventninger der er til et forældreråd. Endvidere et 

”hvem gør hvad” ift. Forældremøder. 

Det er aftalt, at forældreråd indkaldes én gang årligt, 

til skolebestyrelsesmøde. Der er skrevet en memo på 

dagsordenskabelonen, så vi husker det. 

Skole/hjem samtaler. AFD. A eleven BØR deltage. 

AFD B. Eleven SKAL deltage, AFD C. eleven SKAL 

deltage. 

For Havndal og Grønhøj skal der laves fælles 

arrangement for 5 og 6 årgang. 

Ad 8.  Der skal laves en formulering i forhold, til 

mobning på sociale medier, da det er et krav vi har 

en holdning til dette.  

Vi vurderer det er nok, at tilskrive til vores 

eksisterende antimobnings-strategi, at det samme 

gælder for sociale medier.  

Herudover vil vi tilføje, at vi opfordrer, til, at forældre 

holder øje med hvad deres børn bruger de sociale 

medier til.  

Ad 9. EVT: 

 

Hvad gør vi når elever ødelægger en låne-

PC: 

Som udgangspunkt, skal en elev der med 

overlæg ødelægger en PC, selv stå for, at 

medbringe PC til undervisning selv. Herudover vil 

vi tage forældre til samtale.  

Der vil komme et generelt skriv ud i næste 

måneds nyhedsbrev. 

 

Lærernes dag på lørdag: 

Der er rundstykker til lærerne og skolens 

personale på fredag.  

Vi sætter flag op og gør det lidt festligt.  

 

 

AULA:  

Vi forbereder os alt hvad vi kan på AULA. Fra og 

med i morgen 03.10.19 starter vi med, at skrive 

på AULA.  

Vi tager på kursus på mandag den 07.10.19 ift. 

Vikardækning.  

Vi starter på fuld kraft mandag efter, 

efterårsferien. 

 

 

 

  

 

 


