DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Grønhøjskolen

Mødested:
Mødedato:

Grønhøjskolen
09-02-2022

Husk: Forældreråd indbydes til skolebestyrelsesmøde én gang årligt i efteråret.
1. Nyt fra ledelsen
2. Nyt fra elevråd
3. Valg til skolebestyrelsen – efter vedhæftede plan
4.

Skolerådsmøder: Skolerådet afholder møde d. 2. marts, 4. maj, 7. september og 9.
november i 2022

5.

Revidere vores retningslinjer omkring lejrskole eller skolerejse i 8/9. klasse

6.

Skolebestyrelsesseminar sendt ud som ekstra mail. https://www.skoleforaeldre.dk/artikel/skolebestyrelsesseminar-2022

7.

Gøre klar til mødet med forældrerødder kl.
3. punkt fra sidste møde:
Dato for bestyrelsesmøde med forældrerødderne 26/1-2022 kl. 17.30 til 19
(ordinært møde) samt 19 til 20 (med forældrerødderne). Punktet vedr.
evaluering og medbestemmelse, inddragelse af eleverne og hvordan man
selv agerer og taler om skolen/fagene samt punktet om, hvordan gør man ift.
sociale arrangementer. Desuden skal der et punkt på, hvor skolebestyrelsens
arbejde bliver præsenteret. Ledelsen indkalder forældrerødderne og
udsender dagsorden inden juleferien. Der oprettes en gruppe på Aula med
forældrerådene i hvilken der kan oprettes en tråd til kommunikation.

8. evt.

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum.
Mødested:
Mødedato:

«Skolens kontor»
09-02-2022

Næste mødedato: 29-03-2022

Deltagere:
(online) »
Afbud:

«Henriette, Karina, Maria, Charlotte, Stine, Karen, RH, MP, MGU
«Tanja, Birgitte, elevrådsrepræsentanterne»

1. «Tilbage med færre ristriktioner, men ramt af Corona i såvel elev- som
medarbejdergruppen.
MGU præsenterer regnskabsresultat for 20/21, se bilag. Der er et overskud,
der bliver overført til 2022. Dette overskud svarer til en procent på 2,7. MGU
redegør for visitationer samt hvordan vi på Grønhøjskolen løfter opgaven
inden for de ressourcer vi har. Nærhedsprincppet i visitationer der har kørt
de sidste to år bliver i foråret 2022 evalueret.
Noget af det udviklingsarbejde der i kommunen er blevet sat på pause pga.
Corona, genoptage. MGU har foreslået at vi gerne vil have ressourcerne til
dette ud på skolerne.
Randers kommunes skoleforvaltning har fået en konstitueret skolechef.
Stillingen bliver slået op i løbet af efteråret.
2. Nyt fra elevrådet. Referat fra elevrådsmødet gennemgås. Der drøftes i hvor
stor grad seksualundervisning, sociale medier og andre temaer
implementeres i undervisingen. På Grønhøjskolen har SSP været rundt i
klasserne med oplæg om netop sociale medier og hvordan man navigerer i
dette. Vi oplever at der dukker sager op og tager hånd om det, når de opstår.
Der kommer forslag til at der i samarbejde med forældrene samt Havndal
skole kommer en oplægsholder ud.
3. Valg til skolebestyrelsen efter vedhæftede plan. Der kommer forslag en
forespørgsel fra bestyrelsen ift. en anden fordeling ift. valg af bestyrelsen, to
eller fire år. Når hele bestyrelsen potentielt skiftes ud, går en masse viden
tabt. Datoen for valgmødet fastsættes til 1. marts 2022. Bestyrelsen
opfordres til at overveje at genopstille. Stine, Louise, Henriette genopstiller.
Resten vender retur med svar. Der ønskes bestyrelsesrepræsentanter fra
såvel Tørring som Havndal.
4. Der tilgår invitation til bestyrelsesformanden desangående.
5. MGU gennemgår principperne for lejrskole og skolerejse. Der fremsættes
forslag til at skolens evt. tilskud til disse bliver elevbaseret og ikke et fast
beløb. Desuden fremsættes forslag til små justeringer i beskrivelserne. MGU
foreslår at rystesammenturen bliver skrevet ind som en fast tur.
6. Skolebestyrlesesseminar.
7. Del to af bestyrelsesmødet med deltagelse af forældrerødderne.
Formanden præsenterer sig selv og den øvrige bestyrelse. Dagsordnen
gennemgås.
Punkt 1 - Trivselsmålingen. Tre punkter herfra er udvalgt af bestyrelsen i et
videre arbejde.
Der stilles forslag til hvordan den kommende trivselsundersøgelse og den
dertilhørende spørgeskema til undervisningsmiljøet kan forberedes såvel
hjemme som på klassen. Et konkret forslag er, at lærerne viser eksempler på,

hvilke spørgsmål der kan blive stille i målingerne. Det bør understreges for
eleverne, at målingerne er annonyme.
Der stilles forslag til, hvordan informationer kan formidles til
forældregruppen på andre måder end på skrift. Ex. videoklip mv. Dette så ex.
voksne med dysleksi har mulighed for at få samme information.
Punkt 2 - Sociale arrangementer. Der har grundet Corona ikke været det
store de sidste par år, men forældrerødderne påtænker to arrangementer
årlig. Dog opleves enkelte steder, at det kan være svært at samles om
arrangementer, grundet fritidsaktiviteter mv.
Der har været udflugter, pizzaaften, fællesspisning med diskoaften,
bowlingtur og grillaften med leg i hallen. Desuden er der på 7. årgang blå
mandag som socialt arrangement.
Hvordan kan forældrene på tværs af Havndal lave arrangementer sammen i
6. klasse og 7. klasse for bedre at lære hinanden at kende?
Der fremsættes forslag til at der i dannelsen af forældrerådene også er
forældrerepræsentanter fra ex. Havndal.
Ledelsen bibringer de gode forslag til samarbjdsmødet med Havndal den 8.
marts.
Hvordan inviteres nye forældre, tilflyttere ind i forældregruppen? Kunne
dette være en opgave for forældrerådet? Der fremstilles forslag til en pixibog il forældrerådene, eller en video, der kort opridser forældrerådenes
opgaver/ansvar. Bestyrelsen udsender mail til forældrerådene, der bliver
bedt om at vende retur med ideer til indholdet i pixi-bogen. Herefter
udformer bestyrelsen en endelig udgave.
Skolebestyrelsens årshjul - genbesøge opgaver.
Punkt 3 - En repræsentant fra bestyrelsen fortæller om bestyrelsens opgaver
og indflydelse.
Præsentation af de tilstedeværende.»
8.
Bilag:
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/skolebestyrelsesseminar-2022

