
DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Grønhøjskolen 

Mødested: Grønhøjskolen » 

Mødedato: 16-06-2021   kl. 17.30 – 19.30 

Husk: Forældreråd indbydes til skolebestyrelsesmøde én gang årligt i efteråret. 

1. Godkendelse af dagsorden» 

2. Info fra skolen» 

a. Økonomi 

b. Medarbejdere 

c. Ansættelser 

3. Høring af planlægningen og skemaer - se bilag nr. 1» 

4. Flytning af fritidstilbud ift. forvaltningen - bilag nr. 2» 

5. Frihedsgrader til folkeskolen» 

6. Næste år - skoleplan» 

7. Bornholm næste år» 

8. Evt.» 

9. spisning» 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum. 

Mødested: grønhøjskolen» 

Mødedato: 16-06-2021   Næste mødedato: 28-08-2021 

Deltagere: «MP, MGu, RH, KB, BR, Carina, Stine, Maria, Henriette» 

Afbud: Louise, Charlotte 

1. «Dagsorden godkendt» 

2. « Der bliver skiftet lofter og lys på hele skolen 

a -  MGu fremlægger skolens økonomi. Vi regner med at ende i balance. Der 

er en del visitationer i år, der bortfalder næste år. Vi kommer til at bruge lidt 

penge på at lave et gruppelokale i Aulaen udenfor musiklokalet.  

b - En medarbejder stopper til sommer, en er fratrådt sin stilling og en i 

Tørring går på barsel. Stillingsopslag bliver slået op.  

c - Vi har næste skoleår behov for praktisk hjælp til nogle elever i 

indskolingen. Derfor søger vi en medarbejder til dette.» 

3. «Der har været nogle justeringer ift. placering af lærere og vi er nu i mål med 

skemalægningen og fordeling af opgaver. Pusterummet forbliver men bliver 

slået sammen med udskolingen, så der er et fælles tilbud. Samtidig udvider vi 

åbningstiden i dette tilbud. P-klassen bliver i praksis slået sammen med TU, 



da der er for få elever ift. personalet. Almenlærere og Tørringlærerne er 

fælles om denne gruppe udskolingselever.» 

4. «MGu orienterer. Punktet hører ind ind under os, men bestyrelsen er nu 

blevet informeret» 

5. «MGu informerer om udmeldingen fra ministeriet. Der løsnes op for at man 

ikke behøver at have linjefagskompetencer i det man underviser i. Der skal 

dog være et vist niveau. Nedsættelse af skoledagen via konvertering af UUV 

og dermed flere muligheder for to lærere i timerne. Det kunne lade sig gøre i 

kommende 6. klasse samt på 7., 8. og 9. årgang. Kvalitetsrapporten kan man 

undlade samt elevplaner. Her på stedet anvender vi platformen min 

uddannelse som elevplan, hvilket vi fortsætter med.» 

6. «BR beretter om Skoleplanen og dennes indhold. Vi når ikke fuldstændig i 

mål med alle elementer i år, hvilket er i tråd med de aftaler der er lavet 

mellem de forskellige parter. Skoleplanen og skolens håndbog lapper en 

smule ind over hinanden, men er vigtige på hver sit punkt. I skoleplanen skal 

ledelsens overordnede tanker for kommende skoleår indgå. » 

7. «Turen går til Bornholm? Vi er indkaldt til et møde med Havndal 

desangående. Udfordringen er at det er langt at rejse for at få noget fælles. 

og derfor er tankerne i Havndal, at de tager til Sønderjylland i stedet for. Vi 

tænker ikke at droppe Bornholm, men tage af sted og i stedet lave nogle 

fælles ting med Havndal hen over året. Bestyrelsen her på stedet ønsker at 

holde fast i en tur til Bornholm. Ledelsen overbringer bestyrelsens 

beslutning» 

8. «Stine bringer en god ide fra en SHS, hvor lærerne havde sendt en dagsorden 

ud i forvejen. 

Forespørgsel fra Maria ift. fodgængerfelt. Dette er besluttet og kommer på et 

tidspunkt. » 

 

 

Bilag nr. 1: uddeles ved mødet 

 

Bilag nr. 2: 

Kære Fritidstilbud 

 Vi har i ledelsen i Børn og Skole drøftet, hvor det organisatorisk er mest 

hensigtsmæssigt at placere fritidstilbud oprettet under dagtilbudsloven. 

For at sikre fortsat faglig udvikling i et komplekst område og for at sikre de bedste 

muligheder for faglig sparring, ønsker vi at flytte disse fritidstilbud fra skolechefens 

område til dagtilbudschefens område, hvor der i forvejen er stor indsigt i 

dagtilbudsloven.  

 I bedes drøfte dette i bestyrelser og MED-udvalg, og hvis der er bemærkninger hertil, 

bedes I sende dem til grr@randers.dk senest den 27. august 2021. 

Vi vil sørge for behandling i SektorMED børn og SektorMED skole. 

På vegne af 

mailto:grr@randers.dk


Jesper Kousholt                       Lars Lynghøj 

Skolechef                                   Dagtilbudschef 

 

 


