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Dato: 17. marts 2021 

 

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 

(burde være OK) 

3. Elevråd 

 

4. Meddelelser  

4.1. Økonomi 

4.2. Corona og testcenter. 

4.3. Eksamen og dimission. MP 

4.4. Planlægning af det nye skoleår. incl. hvad vi 

har af ekstra ressourcer.  

4.5. Lejrskole – Havndal tager til Bornholm. 

 

5. Forkortelse af skoledagen for 4-9 klasse – høring 

før ansøgning hos skolechefen 

 

6. Kort drøfte evt. emner til vores møde med 

udvalgsformanden den 29/3  
 

7. Hvordan gik det med formanden skrivelser til 

forvaltningen? (rengøring og ?) 

 

8. Et medlem beder om at træde ud af bestyrelsen. 

Suppleant Karina Lejr mor til Peter 7. klasse. Hun 

er klar. 

 

 

 

 

 

 

Ad 9. evt 

x. godkendelse af referat 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1.  Godkendt 

Ad 2.  Godkendt  

Ad 3.  Elevrådsmedlemmer har været til fælles 

elevrådsmøde hvor hovedemnet omhandlede 

trivsel og arbejdsmiljø. Fokus var på ro, 

indeklima og forhold til lærere. MGU supplerer 

med, at der snart kommer en elev- 

trivselsmåling. 

Ad 4.1 I kølvandet af den nye tildelingsmodel 

kommer der også en ny måde, at fordele 

pengene på. Overordnet betyder det, at skolen 

får en samlet sum penge og det er op til 

skoleleder, at fordele pengene ud i skolen hvor 

det skønnes mest hensigtsmæssigt.  

Vi har endnu ikke fået budget for det 

kommende skoleår, men den nuværende 

udmelding er, at vi få besked inden påske.  

Vi kan naturligvis først komme i mål med 

planlægning når vi har den endelige 

budgetudmelding. 

Ad 4.2 Vi har tidligere haft et Corona test-

center i personalestuen, men har nu flyttet 

testlokalerne over i de gamle skolelokaler så 

der nu er kapacitet til flere tests og meldt ind til 

kommunen, at vi har kapacitet til flere test hvis 

det skønnes nødvendigt.  

Ad 4.3 Dansk, matematik og engelsk er årets 

eksamensfag. Skrift: dansk og mat.  
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Mundtlig dansk og engelsk.  

Dimission er planlagt til torsdag før 

sommerferien 

Ad 4.4 

Planlægningen er så småt i gang for kommende 

skoleår hvor A20 bliver nyt. BR, MGU og MP har 

arbejdet med at lave en planlægning der tager 

højde for opgavefordeling og de andre dele i 

A20. TR supplerer, at hun er glad for modellen 

og det samarbejde det fordrer. 

Ad 4.5 

Som aftalt på sidste møde vil vi ikke holde fast i 

lejrturen til Bornholm. Havndal holder dog fast i 

at de planlægger efter en lejrtur, så vi må 

konstatere at der som udgangspunkt ikke bliver 

en fælles lejrtur.  

Skolen melder snarligt ud til berørte forældre 

og elever. 

Ad 5 

Vi søger om forkortede skoledage for 4-9 kl. 

som vi har gjort de senere år, men 

skolebestyrelsen skal naturligvis høres i denne 

sag.  

Der er ingen indvendinger fra bestyrelsen ift. 

Punktet.  

Ad 6 

Ønske om flere midler til bus da vi er en 

LANDSKOLE med langt til kulturtilbuddene. Alle 

de gode tilbud der foregår i Randers har vi ikke 

mulighed for, at deltage i da vi ikke har råd til 

så mange busture.  

Ønske om at drøfte processen omkring 

visitation og hvorvidt det kan være rigtigt, at 

visitations-beslutninger ligger ved skolen selv. 

Word – Dox problematik efter man er skiftet til 

google. Bakkes op af elevrådet.  

Mulighed for, at rengøring decentraliseres da vi 

som skole tænker vi kan få højere kvalitet, ved 

selv, at stå for rengøringen lokalt.  

Ad 7 

Der er umiddelbart ikke kommet nogen 

tilbagemeldinger på den skrivelse bestyrelsen 

sendte til forvaltningen med baggrund i 

mangelfuld rengøring.  

Ad 8 

Lotte vil gerne træde ud af betyrelsen og 

suppleant Karina, indtræder i stedet og skrives 

ind i bestyrelsesopgaver.  

Ad 9 

Spørgsmål til hvor mange elever førend man 

opretter 2 klasser. Svaret er 29 som er den 

model man bruger  

 

Dato for næste bestyrelsesmøde:  

28.04.21 kl. 18.00. 

 

Referatet er godkendt. 

 

 

 

 


