DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Grønhøjskolen

Mødested:
Mødedato:

«Google meet : https://meet.google.com/ixh-muub-ohr »
210428

Husk: Forældreråd indbydes til skolebestyrelsesmøde én gang årligt i efteråret.
1. «Godkendelse af dagsorden»
2. «Info fra skoleledelsen»
a. «Personale - forflyttelsesrunde»
b. «Trivselsmidler»
c. «Elev og forældretrivsel»
3. «Elevrådet»
4. «Økonomi - se hjemmeside»
5. «Lejrskole»
6. «Dialogmøde»
7. «Årshjul - se bilag»
8. «Evt.»

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum.
Mødested: «Google Meetskriv her»
Mødedato: 210428
Næste mødedato:
21-06-2021
Deltagere:
«MGU, MP, RH, KB, BR, Carina, Henriette, Charlotte, Stine, Louise,
Maria, Victor (elevråd), »
Afbud:
«skriv her»
1. «Godkendt»
2. «Ad 2a - MGU uddyber den frivillige forflyttelsesrunde og tiden
efterfølgende.
Ad 2b - MGU beretter det beløb, der er blevet tildelt til anvendelse ifm.
trivsel. Der er i første omgang blevet fordelt 3.000kr pr. klasse fra 5. - 9.
årgang. Hvordan midlerne bliver anvendt i praksis er lagt ud til klasserne, for
at inddrage eleverne. MGU rejser spørgsmålet til bestyrelsen om, hvilke
oplevelser der kunne komme i spil.
Ad 2c - MGU er udtrukket til at formulere og fremlægge, hvordan vi arbejder
med elev- og forældretrivsel i praksis for politikerne.
Ad 2d - MGU og MP har haft møde med Havndal ift. mødeaktivitet og
føllesmøder. To datoer er sat fast i september 2021 samt marts 2022.
Bestyrelsen opfordres til at drøfte et fælles emne, der kunne være

3.
4.

5.
6.

7.

8.

interessant ift. de opgaver man sidder med i bestyrelsen. Dette med henblik
på et oplæg eller et foredrag desangående.»
«Ad 3 - Se bilaget - referat fra elevrådsmødet»
«Ad 4 - Hjemmeside www.randers.dk/skolebestyrelse præsenteres.
MGU fremlægger skolens økonomi - Ressourcetildeling 21/22 og budget
2021.
MGU gennemgår skolens budget/økonomi - Link til slides indsættes her:
Der følges op på forslag og ideer»
«Ad 5 - Udmeldingen vedr. aflysning af lejrskole. vi holder os ajour ift.
udmeldingerne. »
«Ad 6 - Stine og Louise beretter om dialogmødet - økonomi, cykelsti og
hvordan man tiltrækker nye elever. Drøftelse om narrativer og traditioner ift.
skolevalg. Hvordan foregår samtaler med kommende elever og interessen
i/fokus på, hvorfor man tilvælger Grønhøjskolen. Der er fra central hånd
fokus på at binde land og by noget mere sammen. Fremadrettet lægges op til
at der afholdes dialogmøder 1 gang årligt.»
«Ad 7 - Årshjulet er vedhæftet som bilag og præsenteres af MGU. Årsplanen
kan tages op efter sommerferien og der kan udarbejdes dagsordner for hele
året.»
«Ad. 8 »

Referatet er godkendt d.d. af en samlet bestyrelse
Næste møde 16/6-2021 (hvis det kan lade sige gøre er dette møde med fysisk
fremmøde

Punkter til næste møde
Ad 2d
Skema og fagfordeling godkendes
Forældrerådenes deltagelse i møder i efteråret

