Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen

Dato: 17. juni 2020 kl. 17.30
HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL
SKOLEBESTYRELSES-MØDE ÉN GANG
ÅRLIGT I EFTERÅRET.
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Nye skolebestyrelses-medlemmer deltager
på mødet og roller for ny bestyrelse
vedtages.
4. Elevråd
5. Meddelelser
5.1. Personalesituationen, (uden elevrådsrep.)
5.2. Dimission, sidste skoledag og skolens sidste
skoledag.
5.3. Plan for samtaler ift. lærer, pædagog,
fysiklærer.
5.4. Skema og lærerpåsætning
6. Næste års møder
7. Tildelingsmodel til høring i bestyrelsen – Det er
ikke kommet endnu.
8. Skolens fokusområder næste år.

Referat:
Ad 1. ok
Ad 2. ok
Ad 3. De nye skolebestyrelsesmedlemmer er
blevet præsenteret. Der har været en kort
præsentationsrunde og rollerne er fordelt i
skolebestyrelsen. De 3 nye medlemmer er:
Carina Østergaard Lajer Pedersen: suppleant 2
år
Lotte Maarup Løfkvist: menigt medlem
Charlotte Asferg: menigt medlem
De 3 medlemmer er valgt ved fredsvalg.

x. evt
Dialogmøde for bestyrelsesformanden:

Tid: Den 18. august fra kl. 20.30 – 22.00 Tilmelding til
Christine.Frisch.Braendstrup@randers.dk senest
tirsdag den 26. juni 2020.
x. godkendelse af referat

Ad 4. Elevrådet er ikke til stede, der har ikke
været afholdt møde i elevrådet.
Ad 5.1 Der er slået stillinger op. Der søges 2
lærere og en skolepædagog. Den ene lærer er
en kombineret stilling der skal kunne dække
både special og almen skole og bygge bro
mellem almen og special.
Den anden lærerstilling er hovedsageligt til
fysik/mat i mellemtrinnet.
1 lærer mere har fundet andet arbejde, så det
påtænkes, at slå endnu en stilling op.
Ad 5.2 Der afholdes dimission, hvor
sundhedsmæssige retningslinjer følges. Det er
eleven der dimitterer og dennes forældre der
deltager.
Sidste skoledag bliver naturligvis også
anderledes, der underholdes med
livestreaming.
Skolens sidste skoledag afholdes stort set
normalt.

Side 1 af 2

Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen
Ad 5.3 Der laves plan for ansættelsessamtaler
umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde.
Ad 5.4 Skemaer og lærerpåsætning er næsten
færdige. De aller sidste ting er ved, at falde på
plads.
2 personaler fra specialafdelingen er på et
special-aktør forløb hele året.
Herudover sendes der 3 personaler afsted på
AKT-uddannelse.
Loven om nødundervisning slutter den 31. juli,
men der er ikke slutdato på sundhedsmæssige
retningslinjer. Vi afventer at der skal komme
en udmelding fra ministeriet om det skal hedde
nødundervisning eller almindelig undervisning i
det nye skoleår.

Ad 6. Møder næste skoleår:
19/8-2020, 30/9-2020, I Havndal 27/10-2020
(1730-2000), 25/11-2020, 27/1-2021, Med
Havndal på Grønhøj 17/3 (1730-2000), 28/042020, 16/06-2020.
Ad. 7. Mette informerer kort om ny
tildelingsmodel der pt. er i høring.
Steen Bundgaards forklaring på Youtube er
blevet vist for bestyrelsen. Høringsperioden er
frem til 13. august.
På randers kommunes hjemmeside kan man
søge på ”høringer” hvor høring om
tildelingsmodellen ligger. Her kan man læse om
tildeling, finde links til informationsmateriale
og indsende sin hørring.
Bestyrelsen udformer et høringssvar.
Ad 8. Vi har ikke skulle afskedige lærere i år,
hvilket sammenholdt med de ekstra penge vi
har fået tilført gør at vi har flere resurser og
kan lave en del holddeling i klasserne næste år.
Herudover vil vi prioritere, at der er tilsyn på
hele skolen tidligere. Forskellige modeller
vendes i MED.
Der bliver arbejdet med relationskompetence,
CO-teaching og deprivatisering i det nye
skoleår.

Side 2 af 2

