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Onsdag  d 29. januar 2020, kl. 17.30 – 

20.00..  

HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL 

SKOLEBESTYRELSES-MØDE ÉN GANG 

ÅRLIGT I EFTERÅRET. 
 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette. 

 

Fraværende: Rune, Stine,  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser  

3.1. Personalesituationen,  

3.2. Registreringsbesøg d. 3/2 

3.3. Kvalitetsrapport Bilag nr. 1 og _nr. ____ 

(den er ikke kommet endnu) 

3.4. UMV elever Bilag nr. 5 

3.5. APV lærere og ledere 

3.6. Organisering af skolebestyrelser på tværs. 

 

4. Elevrådet  

4.1.   

 

 

5. Tørring skole og SFO. 

 

6. Valg til bestyrelsen: bilag vedr. 

skolebestyrelsesvalg 2020 – kræver handling NU 

 

7. Kommunikationsstrategi: (læses igennem før 

mødet) 

 

8. Aula – anvendelsesstrategi (til drøftelse) 

Bilag nr. 3 og 4 

9. Evt. 

9.1 Stillingsopslag 

9.2 Penge til fysiske rammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1.  Tillykke til Mette Gudum.                           

Lene Hjuler Kusk deltager i skolebestyrelsesmødet 

som suppleant for Birgitte. 

           Nyt punkt 9.1+9.2 til dagsordenen 

Ad 2.  Princip for skole-hjem-samarbejde. Punkt 

omkring standpunktskarakterer i 6.-7. kl. Vi 

indskriver i princippet, at der fremover gives 

standpunktskarakterer én gang årligt op til 

sommerferien i 6. og 7. årgang.  

Ad 3.1. Skoleleder er ansat. Vi skal have ansat 

viceskoleleder. 

Vi har nogle langtidssygemeldinger i øjeblikket 

Ad 3.2. Skoleudvalget har været på besøg på 

skolen, og vi har fremlagt for dem, hvilke mangler vi 

har – især fysik-kemi lokale og Håndværk og design.  

Der ligger en plan for udskiftning af vinduer. 

Ad 3.3.  Drøftet og der sendes en udtalelse fra 

skolebestyrelsen. 

Ad 3.4 Tallene er misvisende. Vi tager det til 

efterretning. Generel tilfredshed, men fokus på de 

områder, vi er bekendt med. Toiletter, rengøring 

mm. 

Ad 3.5 APV tager vi op igen næste gang. Hvis 

skolebestyrelsen har nogle punkter, vi skal gå dybere 

ind i, så bliver de specifikke punkter næste gang. 

Ad 3.6 Den 19. februar kl. 17-19 i Kulturhuset er der 

et fælles møde i Randers for skolebestyrelserne. 

Henriette deltager. Hvis andre er interesseret, kan 

man møde op 

Ad 4.Vi drøftede punktet omkring mobiltelefoner. 

Det bliver ikke ændret. 

På fælles elevrådsmødet blev valgfagene drøftet 

generelt i kommunen. Det arbejdes der videre med. 

Der efterlyses mere mættende mad i kølemonteret.  

Referatet fra elevrådet kommer ud sammen med 

referat fra skolebestyrelsesmødet. 

Ad 5. Sagen omkring Tørring skole kommer på 

byrådsmødet d. 2. marts. Vi afventer beslutningen 
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Ad 6 Proceduren omkring skolebestyrelsesvalget 

gennemgået. Der er tre på valg: Per, Lone og Maria 

+ suppleanter.  

Husk at få opslag omkring valget på Aula på Havndal 

skole. Det er vigtigt. Lone laver en beskrivelse af 

arbejdet i skolebestyrelsen med opfordring til 

forældre i Havndal området til at stille op til 

skolebestyrelsesvalget, så Havndal kan blive 

repræsenteret.  

Der er valgmøde onsdag d. 26. februar kl. 19.00 i 

aulaen. 

Valgbestyrelsen består af: Lone og Stine.            

Mette Gudum styrer processen. 

Ad 7 Kommunikationsstrategi. Det er vores 

arbejdspapir, og vi kan ændre og tilføje punkter. Vi 

drøftede Grønhøjskolens profil som ”skolen i det 

grønne”. Husk at få lagt ting ud på skolens facebook-

side. 

Ad 8 Noten omkring ugeplanen kan ikke lade sig 

gøre (jvf fredag eftermiddag), da det afhænger af 

forberedelsestiden. 

Ugeplanen anvendes forskelligt, og der ønskes fra 

skolebestyrelsen en mere ensartet opsætning af 

ugeplanen. 

Det er ikke tydeligt, hvilket barn der hører til den 

enkelte forælder. Det er vigtigt, når forældre ønsker 

kontakt til de enkelte forældre. 

Ad 9.1: Der er udarbejdet forslag til stillingsannonce. 

To medlemmer fra skolebestyrelsen deltager: 

Henriette og Stine fra skolebestyrelsen, skoleleder, 

SFO-leder, sekretær, 2xTR og AMR. 

Der er ansøgningsfrist den 20. februar.  

1. runde mandag d. 20. februar og 2. runde torsdag 

d. 24. februar. 

     9.2: De besparede midler fra 

specialundervisningen kommer ud til den almene 

skole. Der laves en tildelingsmodel. Vi har fået nogle 

penge til belægning, og der er 84.000 kr tilbage, som 

vi kan anvende i år til andre forbedringer. 

Der mangler belysning ned ad skolebakken og ved 

hallen. Vi indsamler ideer til senere brug. 

 

Næste møde: 18. marts på Grønhøjskolen 

sammen med Havndal kl. 17.30 


