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1

Orientering fra:
• Formanden
Majbritt deltager på mødet d. 12. august 2020.
Dialogmøde med udvalget d. 18. august 2020
• MED og Medarbejderrepræsentanterne
Nyansættelser – de fire nye medarbejdere er allerede godt i gang.
Udvalget har drøftet udkastet til ordensregler.
• Skoleledelsen
- Ansættelser
Camilla Jensen, Simone Sørensen, Sarah Roed, Camilla Iversen
- Forventet elevtal: 495
- Klassedannelse på kommende 7. årgang
- Planer for det kommende skoleår – afstandskrav og nødundervisning
- Refusion for udgifter i forbindelse med Corona
- Status og tilbagemelding vedr. nødundervisningen
Nuværende 5.årg kom ikke på lejrskole i Coronatiden, men der arbejdes på
en mindre erstatning efter sommerferien. Kommende 7. årg. arbejder
ligeledes på hytte ture.

3.

Ny tildelingsmodel og eventuelt udarbejdelse af høringssvar.
Høringsmateriale findes på Randers Kommunes høringsportal på randers.dk (under
fanen Demokrati). Høringsperioden løber fra d. 16. juni 2020 – 14. august 2020.
Høringsmaterialet indeholder:
•
•
•
•

En beskrivelsen af forslaget til en ny tildelingsmodel.
En video hvor skole- og uddannelsesudvalgets formand Steen Bundgaard fortæller
om tankerne bag den nye model.
En video der forklarer hvordan fordelingen af midler til inklusionsindsatser og
specialundervisning er udregnet.
Henvisning til den politiske behandling af sagen, hvor det også er muligt at finde
en evaluering af Randers Kommunes nuværende tildelingsmodel, tidsplan og et
notat om den økonomiske effekt af en ny socioøkonomisk tildeling.

Bestyrelsen kom med input til skoleledelsen, der skriver et forslag til høringssvar,
der siden godkendes.

Side 2

4.

Ordensregler
Bilag med revideret forslag til ordensregler udsendes forud for mødet.
Med en mindre justering omkring hensynsfuld optræden, blev forslaget godkendt.

4.

Punkter til kommende møder
- Skolens ordensregler
- Valg til skolebestyrelsen
- Skolens værdiregelsæt
- Fastlæggelse af dato til åbent skolebestyrelsesmøde og foredrag

Referat
Morten Lassen
30. juni 2020

