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Onsdag  d. 11. december  2019, kl. 

17.30 – 20.00  
 

Hvis I melder afbud sender I mail til Peter  

peter.sabroe@randers.dk. 

Det er jo jul, og vi skal derfor have plads til at spise 

lidt godt. 

Der er bestilt højt belagt smørrebrød lyder rygtet, 

samt ostekage til dessert. 

 

Fraværende:  

Referant: Rune 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser  

3.1. Personalesituationen,  

3.2. Skolens løfteevne iflg cepos 

3.3. Referat fra fællesmøde om fælles 

forældremøde i marts måned 

 

 

4. Elevrådet  

 

5. Skolebestyrelsesvalg (bilag) 

 

6. Skolehjem samarbejde princip (bilag) 

 

7. Kommunikationsstrategi (bilag) 

 

8. Ansættelsesudvalg og procedure i forhold til  

 

ny skoleleder. 

 

9. Tørring 

 

10. Evt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1. Dagsorden godkendt. 

Ad 2. Seneste referat godkendt. 

Ad 3.1. Der er kommet en opsigelse i Tørring. 

Grundet den usikre situation i Tørring er det 

forventeligt og vi tænker pt. Ikke i ny-ansættelser.  

Helle Brogaard er gået på pension pr. 01.12.2019 

Ad 3.2. For 4 år siden lå Grønhøjskolen på en 

placering omkring 1200 over skoler i hele landet. I 

den seneste måling er vi nummer 108 over alle 

skoler i Danmark. Hvilket vi naturligvis er meget 

stolte af. 

Ad 3.3.  Der er taget kontakt til sundheds-huset ifm. 

Rådgivning og vejledning ift. Ernæring, motion og 

psykisk helbred. Der bliver lavet et oplæg fra dem. 

Ad 4. Eleverne har fået lov til, at få en 

mikobølgeovn, mod, at eleverne har ansvaret for 

rengøringen. Det bliver 8. kl. der står for det, hvilket 

de får et honorar 2000,- til lejrskole. 

Svævebane er det ikke muligt, at få, da det 

økonomisk er for stor en udgift pt. 

Der har været en del uro i ungdomsklubben, hvilket 

der har været møde om i ungdomsklubben, med 

deltagelse af lærere, forældre, skolens ledelse, 

ungdomsskolen og SSP. Der var ca. 80 deltagere. På 

mødet blev der talt om ulovlige knallerter, fyrværkeri 

og hash. Der har været 1 konkret sag omkring hash i 

ungdomsklubben. Forældregruppen vil være 

opmærksomme uden for skolens åbningstid.  

De unge som vi anser for, at være i farezonen har 

der været iværksat samtaler med. 

I skolen har der været oplæg fra en tidligere straffet 

som har fortalt om faldgruberne som ung i et 

landsbysamfund. Eleverne fortæller det var 

spændende og gav stof til eftertanke.  

8 og 9 kl. har været til en workshop ”sandhedens 

tjeneste” hvor et mediehus har fortalt om 

journalistik, kildekritik mm. og hvordan man bør 

gebærde sig på offentlige medier.  

Ad 5. Skolebestyrelses-valg. Vi skal vi selv stå for, at 

afholde dette. Vi følger en plan som 

vestervangskolen har udarbejdet (se bilag). 

Formentligt får vi mulighed for, at koble os på en 
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digital valghandling. Der skal vælges 3 nye 

repræsentanter til skolebestyrelsen.  

Vi skal huske opmærksomhed på Havndal, da de 

gerne skal være repræsenteret i skolebestyrelsen. 

Dette punkt er også med på næste møde. 

Ad 6. Der er rettet i principperne for skolehjem-

samarbejde. Ganske få ændringer. Ændringerne kan 

ses i Principperne. Der tilføjes ændring ift. At vi ikke 

længere bruger Intra, men AULA som 

kommunikationsplatform. 

Karen vil tage op i udskolingen om, vi skal ændre 

standpunktskarakterer fra 2 til 1 gang årligt.   

 

Ad 7. Der er kommet en retningslinje fra 

forvaltningen ift. Måden vi kommunikerer på (se 

bilag). Heraf er der kommet en offentlig 

kommunikationsstrategi som vi her på Grønhøjskolen 

også skal forholde os til. 

Der er enighed om, at vi skal blive bedre til, at 

komme ud på de sociale platforme og dokumentere 

grønhøjskolens dagligdag og faglighed. Der kommer 

forslag om, at lave et ”året der gik” med nedslag i 

årets vigtigste begivenheder.  

Alle læser kommunikationsstrategien til næste 

skolebestyrelsesmøde.  

 

Ad 8. Mette bliver konstitueret som skoleleder i 

ansættelsesperioden. Jobannoncen til ny skoleleder 

har været i høring og indholdet af jobannoncen 

drøftet. Mette Gudum er ikke deltagende i dette 

punkt, da hun er potentiel kandidat i ansøger-feltet. 

Skolebestyrelsen er ikke tilfreds med indholdet i 

jobannoncen. Generelt peges der på, at teksten ikke 

tegner et godt billede af skolen og herudover ikke 

tegner et præcist nok billede af hvilken person der 

søges. Der er mange rettelser og bidrag til 

originalteksten.  

Skolebestyrelsen påpeger, at man hellere venter en 

måned på en ny leder end søger på for tyndt et 

grundlag. 

I ansættelsesudvalget skal der være 2 deltagende fra 

skolebestyrelsen. Formand for skolebestyrelsen Sine 

Norlen og menigt medlem Henriette Estrup 

deltager fra skolebestyrelsen.  

 

Ad 9. Forvaltningen orienterer 10.12.2019 om, at 

samarbejdet med Tørring Rideskole slutter med 

udgangen af juli 2020. Derfor iværksættes der nu en 

plan for flytning af eleverne der er i Tørring, til 

indflytning på Grønhøjskolen fra skoleåret 20/21. 

Forvaltningen foreslår et møde om planlægningen af 

den proces den 09. januar 2020.  

Årsagen til beslutningen er, at kommunens 

ligestillingsprincip gør, at de ikke kan give samme 

bevilling (ridning) til alle kommunens specialrækker 

og derfor afslutter man altså i stedet aftalen med 

Tørring Rideskole.  

Der er bevilliget en sum penge til at renovere og 

klargøre så der er kapacitet til, at indeholde 

specialrækken på Grønhøjskolen.  

Peter informerer forældre til de børn der er berørt i 

Tørring. 

Al personale i Tørring er informeret.  

Ad. 10. Intet til evt.  

  

 

 


