
Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen 15. august 2019 

 

Side 1 af 2 
 

 

Dato: 13.05.2020 

 

HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL 

SKOLEBESTYRELSES-MØDE ÉN GANG 

ÅRLIGT I EFTERÅRET. 
 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum 

 

Fraværende: Stine, Per 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Genåbning af hel skole. Covid-19. Plads, 

retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. 

4. Elevrådet 

5. Meddelelser  

5.1. Personalesituationen, (uden elevrådsrep.) 

5.2. Overgang Havndal til Grønhøj 

5.3. Tildelingsmodel 

5.4. Fagfordeling 

5.5. IT-midler 

5.6. Inventar-indkøb 

5.7. Ansøgning AP møllerfonden. 

6. Skolebestyrelsesvalg 

7. Evt. 

8. Godkendelse af referat 

 

 

 

 

 

 

Næste møde: ons 17.06.2020 kl.17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1. Dagsorden godkendt. 

Ad 2. Referat er godkendt 

Ad 3. Vi har endnu ikke modtaget nye 

retningslinjer for åbning af hel skole, fra 

forvaltningen.  

Sidste skoledag, prøver mm. Er blevet et 

politisk tema, så derfor trækker 

retningslinjerne ud. 

Umiddelbart tænker vi, at vi kan åbne hel skole 

fra på mandag, hvis retningslinjerne ikke 

afviger meget fra forventningerne.  

Det er et ønske fra TR Birgitte, at vi først åbner 

tirsdag, hvis ikke retningslinjerne kommer før 

fredag.  

Der er lavet aftale med busselskabet om, at 

køre flere runder, hvis retningslinjerne vedr. 

transport fastholdes. 

Ad 4. Der er afholdt et elevrådsmøde siden sidst, 

omhandlende, hvordan det er, at være elev med 

onlineundervisning, hvordan det er, at komme i skole 

igen mm. Det har været lidt besværligt, at afholde 

ordentlige elevrådsmøder pt.  

Ad 5.1 Ny viceskoleleder Morten Bøvling Pedersen 

har præsenteret sig selv.  

De medlemmer af bestyrelsen som Morten endnu 

ikke har mødt, har præsenteret sig  

Den frivillige forflyttelsesrunde er overstået. 1 

personale skifter arbejdsplads i kommunen, 

herudover er der ingen ændringer i 

personalegruppen 

Ad 5.2 Det har ikke været muligt, at afholde 

møde med de nye elever fra Havndal, men det 

forventes, at det kan afholdes snarest, efter 

MGU har modtaget elevliste fra Havndal.  

4. juni er der er overleveringsmøde mellem 

relevant personale fra Grønhøj og Havndal. Her 

vil der i et samarbejde mellem skolerne være 

klassedannelse.  

Elever kan ønske klasse og vil være en del af 

den samlede vurdering af klassedannelsen.  

Ad 5.3  

Der er lavet 3 forslag til ny tildelingsmodel for 

skolerne i Randers kommune. De 3 modeller 

kan ses på nedenstående link, hvor man også 

finder rapport omkring index100 forslag for 

tildeling. 

Modellerne kommer i Høring inden næste 

skoleår. 
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Mette har kort opsummeret hvad de 3 modeller 

kommer til, at betyde for Grønhøjskolen 

økonomisk. 

https://internedagsordener.randers.dk/vis/?iframe=tr

ue#fbaccecd-384a-4d43-860d-cef69735b077 

Pkt. 63. Præsentation af scenarieberegninger 
med mulige nye indretninger af 
tildelingsmodellen til folkeskolerne i Randers 
Kommune 
 

Ad 5.4 

Fagfordelingen er i gang. Ønske til fag har 

været sendt ud i afdelingerne og ønsker fra alle 

lærere er kommet retur.  

På fredag falder de fleste brikker på plads i 

fagfordelingen. Der vil blive arbejdet på, at 

have x antal lektioner med 2 lærere, til brug for 

co-teaching.  

Feedback fra lærerne er, at processen har 

været ok. Dog lidt besværligt pga. den fysiske 

adskillelse. 

Ad 5.5 

Der er bevilliget midler til IT-udstyr. Der er 

penge til, at alle lærere får ny pc, herudover 

kan vi bruge de resterende penge til, at købe 

nye PC’er eller Chrome-books hvor der mangler. 

Vi har fået leveret nye PC’ere til udskolingen, 

som venter på, at blive sat op. 

Ad 5.6 

Gennemgået det inventar der er indkøbt for de 

midler der er blevet tildelt til inventarfornyelse. 

Ad 5.7 

Kommunen har igen ansøgt A.P. Møller fonden 

om midler til udvikling af fagteams og ledelse, 

med hovedvægt på udvikling af fagteams.  

Vi er rigtig langt på udviklingen af vores 

fagteams på Grønhøjskolen.  

Vi afventer og ser hvad indholdet bliver af 

materialet og hvordan vi kan bruge det til, at 

videreudvikle vores skole. 

Ad 6 

Skolebestyrelsesvalget er ikke blevet afviklet 

endnu, pga. manglende kandidater. Vi laver en 

ny procesplan. Morten og Mette undersøger 

hvilke retningslinjer og hvordan der kan vælges 

ny skolebestyrelse inden 1. august 2020.  

 

Ad 7  intet til evt. 

 

Ad 8  referat godkendt. 
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