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Tirsdag  d. 5. november  2019, kl. 17.00 

– 19.30 på Havndal Skole 
 

Mødet er et af to årlige samarbejdsmøder mellem 

Havndal Skole og Grønhøjskolen 

 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum 

mette.gudum@randers.dk. 

 

Fraværende: Louise, Tanja. 

Referant: Rune 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser  

3.1. Personalesituationen,  

3.2. Sundhedsprofil i forhold til for overvægtige 

børn 

3.3.  

 

4. Elevrådet  

 

5. Undervisningsmiljøhandleplan 

 

Skolen har ikke fået udarbejdet en handleplan 

endnu. Dette tages op på næste møde 

 

6. Skolehjem samarbejde princip 

Bilag fra Lone 

 

 

 

7. Evt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1. Dagsorden er godkendt.  

Ad 2. Godkendt 

Ad 3.1. Pga. en sygemelding (8uger) er der, ansat 

en vikar i tidsbegrænset stilling på Grønhøjskolen. 

Herudover er der ansat en personale i tidsbegrænset 

stilling i tørring. 

Ad 3.2. Der er kommet en vægtrapport hvor der er 

målt på et lille antal skoleelever (27). Trods det lille 

målegrundlag er der en relativt stor andel 

overvægtige.  

Vi skal tjekke om der er en kommunal politik på 

området.  

Vi vil tænke sundhed ind i skolen i et bredere 

perspektiv. Sundhed er social, fysisk og psykisk 

velvære. Vi skal være garant, for god information, 

arbejde på, at højne trivsel og fysisk aktivitet. 

Ad 3.3.   

Ad 4. Elevrådet har været til fælles elevråd.  

Der er blevet ødelagt en del i klubben. Der er blevet 

sparket hul i en dør, ødelagt en sofa og udløst en 

pulverslukker, noget som, man er opmærksom på og 

der bliver arbejdet med dette i ungdomsklubben. 

7b har ønsket en bane til, at køre på de go-cart de 

laver i motorlære, har ønsket sig en mikroovn til, at 

varme mad, en svævebane oppe fra 

parkeringspladsen ned til skolen.  

Evaluering af idrætsdag og uge 41. Udskolingen 

kunne godt tænke sig, at holdledere og lærere blev 

byttet rundt. Så lærere kunne stå for at følge 

grupperne rundt og eleverne kunne stå for at lave 

poster på idrætsdagen.  

Eleverne har positive tilbagemeldinger på emneugen. 

Det var godt, at man var sammen på tværs af 

årgange.  

Ad 5. Undervisningsmiljø-handleplan tages med på 

næste møde, da den ikke er taget op i elevråd 

endnu. Ydermere er der ikke udarbejdet en 

handleplan endnu. 

 

Ad 6. Vi skal have kigget på principperne for, Grøn 

højskolens forældremøder.  

Der er umiddelbart et ønske, om at forældrerådene 

skal have mere taletid.  

Der er kommet flere bud på, hvad et forældreråds 

arbejde kan indeholde og hvordan man kan styrke 

forældrebestyrelse og forældreråds stemme ind i 

skolen. Særligt ind i det ”nye” samarbejde der opstår 
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når eleverne fra Havndal flytter på Grønhøjskolen, da 

der i særdeleshed er behov for en styrkelse, af 

sammenholdet mellem nye forældre og elever der. 

 

Ad 7. Peter S har fortalt om sin egen 

arbejdssituation, at han nu er på 30 timer og har det 

godt. 

 

Situationen omkring Tørring er stadig, at SFO delen 

lukker pr. 01.01.20.  

Skoleledelsen er i dialog med kommunen omkring, at 

løse situationen omkring Tørring.  

 

Skolemad.nu er sat i gang og kører.  

 

  

 

 


