Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen

Dato: 30. september 2020
HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL
SKOLEBESTYRELSES-MØDE ÉN GANG
ÅRLIGT I EFTERÅRET. kl. 17.00 – 19.00
(da det er på Google Meet)

30. september 2020
skolebestyrelsesmøde, hvis der er behov for at drøfte
udtalelsen.
x. evt
x. godkendelse af referat
Næste møde: 27. oktober 2020

Sted: Google Meet: link kommer senere
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum
Referent: Morten Bøvling
Fraværende: Charlotte, Lotte
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
(burde være OK)
3. Elevråd
4. Meddelelser
4.1. Information - Personalesituationen, (uden
elevrådsrep.)
4.2. Økonomi
4.3. Lønforhandlinger BUPL
4.4. Pædagogisk udviklingsprojekt i 5.a sammen
med PPR
4.5. Åbent hus
4.6. Næste års børnetal
4.7. Specialklasse aktøruddannelsen
4.8. Udviklingsområder PLF – deprivatisering –
relationskompetence.

Referat:
Ad 1. - OK
Ad 2. - OK
Ad 3. - Ønsker:
Nye fodboldmål er fastgørelse af disse.
Nye og bedre toiletter (indeklima)
Ostebaner ved parkour
Et hegn man ikke falder over ved fodboldbanen
Kompressor til at pumpe bolde op med
Bordfodboldborde til overbygningen
Mikroovne
Bedre opsyn fra lærernes side ifm.
mobiltelefoner
Knagerækker
Nye reoler
Svævebane og bænke ved skoven

5. Skolens logo

Tydeligere afgrænsning ved nabohuset og
tydeligere afgrænsning af skolens område

6. Corona

Se referat fra elevrådsmødet for yderligere

7.

Styrelsesvedtægt til udtalelse ved
skolebestyrelserne se bilag.

Børn og skole sekretariatet sender forslag til
styrelsesvedtægt for Randers Kommunes skolevæsen
til udtalelse i skolebestyrelserne. Baggrunden er skoleog uddannelsesudvalgets beslutning d. 8. september
2020 om et nyt kommissorium for skolerådet.
Skolelederne bedes sende det vedhæftede forslag til
styrelsesvedtægt til udtalelse ved deres
skolebestyrelse sammen med informationen i denne
skrivelse.
Skolebestyrelsen skal sende deres udtalelse til
frj@randers.dk senest den 9. oktober. Dermed skulle
der gerne være tid til at afholde

Ad 4.1 – Nyansat lærer, Anders Mikkelsen, til at
varetage undervisning i indskolingen i Tomas
skema. Anders er uddannet fra såvel
musikkonservatoriet og lærerseminariet, far til
fire og fra lokalområdet. Han møder ind 1/102020 og starter mandag i uge 43
Ad 4.2 – En ny tildelingsmodel er vedtaget.
Antallet af klasser på de kommende årgange vil
betyde, at der vil blive lidt justering ift. lærere
på de forskellige årgange.
Forventeligt bliver det næste år som
indeværende år.
Økonomien ser fornuftig ud – vi går ud med et
fint overskud. Der har været et råderum til at
indkøbe en container til idræt samt en
infoskærm til indgangspartiet og udskolingen.
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Med ændringen i anvendelsen af busser,
arbejdes der på evt. at afsætte flere midler ift.
busbudgettet, så vi kan benytte os af de
muligheder der er i lokalområdet og Rander
(Kulturelle)
Der er fundet penge til specialområdet i hele
kommunen, så besparelserne er ”væk”.
Ad 4.3 – På alle skoler har der været
forhandlinger om lønninger.
Kvalifikationslønninger er blevet afvist og BUPL
har på denne baggrund ønsket niveau 1
forhandlinger.
Ad 4.4 – Udviklingsprojektet er sat i gang i 5.a.
10 timers sparring med PPR. Det der læres i 5.a
ift. udfordringer skal kunne overføres til andre
klasser og sammenhænge på skolen.
Ad 4.5 – Stor opbakning til vores åbent husarrangement. Dette arrangement blev aflyst
(Corona). Førskoleelever samt 5. og 6. årgang
fra andre skoler blev indbudt.
Ad 4.6 – Børnetallene for næste år lyder på
intet mindre end 46 børn i distriktet.
Forhåbentlig betyder det to klasser og flere
børn i SFO’en. Vi vil arbejde mere på
fastholdelse. RH har været på inspirationstur til
en anden skole/SFO.
Ad 4.7 – Alle skoler med specialafdelinger har
udpeget en lærer og en pædagog til dette
forløb. Målsætningen er at leve op til
folkeskoleloven, også på specialområdet, med
større fokus på fagligheden.
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Ad 6 – Ift. svømmeundervisningen så blev det
aflyst for en periode, da undervisningen foregår
på Blicherskolen og vi har villet mindske
smittespredning skolerne imellem.
Vi har skåret ned på omklædning og bad i
indskolingen, da det kan være besværligt og
tager lang tid. På mellemtrinnet og i
udskolingen skal lærerne tilrettelægge
undervisningen på bedst mulig måde med
hensyntagen til situationen. Forskel kan
opleves grundet klassernes størrelse og der
differentieres derfor.
Der er opbakning til at vi følger smittetallet og
fortsætter indtil den 18. oktober og næste
udmelding kommer.
Der er kommet et svar fra skolechefen ift.
rengøringen som MP læser op for bestyrelsen.
Der kommenteres i skrivelsen ikke på
kvaliteten af rengøringen.
RH har været i dialog med
rengøringspersonalet og chefen for området
mange gange. Der følges jævnligt op på
kvaliteten.
Ad 7 – Der skal gives en udtalelse til
styrelsesvedtægterne inden 9. oktober.

Punkt til næste møde: Plan for istandsættelse
mv.

De to personer frikøbes en dag om ugen til at
kunne gennemføre uddannelsen.
Ad 4.8 – Vi arbejder med disse emner og ift.
relationskompetence har haft første omgang
med en oplægsholder. Der kommer endnu et
oplæg.
Skolechefens strategi passer godt ind i de tiltag
vi har sat i værk.
Bl.a. arbejdet med fagteams i strategien
arbejder vi allerede indgående med. Vi
påtænker at melde ind med fagteams i de
”mindre” fag (H/D, Idræt eller lign.)
Ad 5 – Der præsenteres både logoet med
bakken i midten samt logoet med træet, som en
tidligere ansat har klippet i papir. Der er
opbakning til at elevrådet drøfter logoerne på
næstkommende møde.
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