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Nålemagervej 120  
8920 Randers NV   
 

 

Dagsorden: Dato: 11-12-2017 Kl.: 18.00-21.00 

Fraværende:  

Mødeleder: Michael 

Referent: Annika 

 Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. godkendt 

2.  Valg af mødeleder   3 min Michael 

3.  Nyt fra: 

Formanden 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter: 

 

Brev til forældrene, når deres barn bedes fri 
til ferie. 

Møde i ABC 

 15 min Formand: 

Elsebeth og Michael har været til møde med 

ABC lavpris. 

Positivt besøg og de vil gerne samarbejde 

med skolen. 

Ledelsen: 

Juleklippedag d.1. december, var en 

hyggelig dag for alle med besøg af forældre 

og bedsteforældre. 

Retningslinjerne for fravær er godkendte i 

MED-udvalget og træder i kraft d. 1.1.18. 

Ny sekretær og lærer er startet  d. 1. 

december 2017. 

 

Medarbejder: 

Der arbejdes med projektopgave på 8 

årgang og 9. årgang er afsluttet 

Der jules i alle klasser med bl.a. Lucia og 

julekoncert på værket. 
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4.  Styrelsesvedtægten for 

Randers Kommune 

Bilag medsendt  Vil bestyrelsen udarbejde 
et høringssvar? 

20 min Skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar, 

som sendes afsted senest d. 21.12.17. 

Formand og næstformand laver et udkast, 

som sendes rundt til bestyrelsen for 

rettelserne tirsdag d. 12. december kl. 20.00 

Eventuelle rettelser sendes senest onsdag 

d. 13. december kl. 20 til 

formand/næstformand.  

5.  Udgangstilladelse  Ansøgning fra elevrådet Drøfte/beslutte 15 min Drøftelse og beslutning tages til næste 

skolebestyrelsesmøde. 

6.  Princip for klassekasser Bilaget har været i skolens MED-udvalg Beslutte 20 min Godkendt 

7.  Regnskab 2017/budget 

2018 

Bilag udleveres i mødet.  10 min Gennemgang af skolens regnskab, det 

kommende budget for 2018 rundsendes til 

bestyrelsen. 

Gennemgang af kantinens regnskab for 

2017. Kantinens regnskab ser fornuftigt ud 

for det sidste kvartal af dette kalender år. 

8.  Tilbagemelding fra 

LapLand 

EA- og Lise_lotte har været til fremlæggelse EA og Lise-Lotte 
orienterer 

10 min Orientering 

 

9.   Elevrådsrepræsentanterne får fri     

10.  Forældrehenvendelser Der orienteres om henvendelser fra forældre 
og det aftales, hvem der svarer på 
henvendelserne. 

 10 min Skb. sender endnu en skrivelse til 

vejdirektoratet vedr. trafik situationen 

omkring skolen. 

11.  Evt.  
 

5 min. Michael og Elsebeth sender en julehilsen ud 

til elever og forældre inden jul. 

Vi bliver pt 3 0. klasser til august 18.  
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Til info: 

De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde. 

 

Punkter til kommende møder:  

 Retningslinjer for video og billeder 

 Mobiler 

 Hvilke principper er på næste møde? 

o Princip arbejdslisten 

o Princip for deltagelse i projekter, der kræver donationer fra forældre 

o Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse 

o Forventningsafstemninger fra forældre/skole arbejdes der ligeledes med i det kommende skoleår. 

Princip for integration (skal) 

 Princip for inklusion  

 Princip for integration 

Venlig hilsen 

Michael K/Elsebeth 

 

 


