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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 16. august 2022 

Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Majbritt Frost, Sanne Stidsborg Sylvest, Mads Engdahl Andersen, Julie 
Nyborg Jæger, Bruno Ørsted Jakobsen, Allan Mikkelsen og Bitten Hougaard Marschall  
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard & Sara Roed 
Elevrepræsentanter: Therese Pedersen og Magne Boje 
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent) og Kim Højer Hansen 

Afbud:  Pernille Rosenkilde, Morten Amby Christensen, Therese Pedersen og Magne Boje 

1. Velkommen ved Majbritt (19.00-19.05)
Under punktet blev det aftalt at mailkommunikation fremover foregå via privat
mail.

2. Bestyrelsens årshjul og skolens ordensregler ved Majbritt
Bestyrelsens gældende årshjul og de gældende ordensregler blev udleveret.
Begge dokumenter kan bestyrelsen senere tage op til revision.

3. Orientering fra: (19.40-20.20)
• Formanden: 

Aula opdateringen før sommerferien var noget uheldig da alle opslag på 
forsiden forsvandt.
Skolerådsmøde holder møde 7. september 2022 og repræsentanter herfra er
inviteret til workshop 31. august 2022 med kommunen om ”Det gode liv”
med fokus på borgernes sundhed.

• Medarbejderrepræsentanter
Før sommer har vi sagt farvel til tre medarbejder. En blev sendt i forflyttelse,
to andre fik ansættelse tættere på bopæl.
Medarbejderen er optaget af flere ting bl.a. udvikling af pausetilsynene, hvor
der udover det almindelige tilsyn også arbejdes med et specifikt tilsyn rettet
elever der har behov for ekstra guidning og støtte for at lykkes i pausen. I
den elevgruppe er der fokus på tydeliggøre skolens forventninger/profil på,
ex. hjemmearbejde, skolehjem samarbejde mv.

• Elevråd
Der har været valg i klasserne fra 4. kl. og rådet har konstitueret sig.
Der er lavet planen for multibanen.

• Skoleledelsen:
o Skoleårets start - elevtal ved skolestart er 464

Gået godt.
o Stillingsopslag og vikarløsninger,

Vi har fået 84 ansøgninger de to ledige stillinger. Vi skal bl.a. bruge
en musiklærer. Indtil ansættelse trækkes på læreruddannede vikare.
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o Chromebooks i Randers Kommune, elever,  
Kommunen er opmærksom på udviklingen på landsplan. I 
udgangspunktet vurderer kommunen, at gældende regler overholdes. 

o Skoleteater og markedsdag,  
På baggrund af den vellykkede markedsdag i foråret gentages 
arrangementet til næste forår. Dog med den justering at 
teaterforestilling udskilles og foregår torsdag d. 3. november 2022, 
hvor de enkelte klasser inviteres forældre mv. til fællesspisning inden 
skuespil. 

o Forældrenes rolle i cykelfremme tiltag til forældre på 3. og 4. årgange. 
o Undersøgelse af kommunens specialklasser er på vej i morgen til 

elever, forældre og personale.  
o Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem af elever er vedtaget af 

Folketinget i sommerferien. Det betyder bl.a., at der er en 
meddelelsesbog på vej, Ikke uddannelsesparatheds begrebet ændres. 
Det betyder, at man ikke længere skal kunne vurdere, at en ung ikke 
er parat til uddannelse – men at der i stedet skal 
vurderes, hvilket uddannelsestilbud, den unge vil være parat til – 
eksempelvis også forberedende tilbud som FGU og STU. Der arbejdes 
desuden med at udvikle og forbedre de nationale test. Indtil det sker 
vil der være andre ”overgangstest”.   
I Randers er nedsat et udvalg, der arbejder på en version, der er til 
passet vores lokale behov. 

o Nyt håndværk- og designlokale. Politisk er det prioriteret at projektet 
er udskudt pga. andre presserende anlægsarbejder i Børn og skole. 

o Bootcamp for ordblinde elever, et tilbud fra 4. årgang. 
o Vi har en ansøgning på vej til Elro-fonden. Skolen skal mødes med 

fonden i denne uge om vores ansøgning. 
 

4.  Co teaching ved KH 
Som konsekvens af bestyrelsens beslutning om forkortet skoledag arbejdes der i 
skoleåret systematisk med at personalet bliver dygtigere til at benytte sig af og 
udnytte de ekstra resurser. Personalet skal anvende co-teaching formen i 
undervisningen.  
 
Der har været afholdt pædagogiskarrangement om rammerne for co-teaching, 
som skal styrke vores undervisning og udnyttelsen af de lektioner hvor to 
lærere/pædagoger er sammen om den samme lektion. 
 

5.  Konstituering af formænd og mødedatoer for det kommende skoleår ved 
Majbritt 
Bestyrelsen konstituerede sig med Majbritt Frost som formand. Valget er gælden 
i to år frem 31. juli 2024. 
 
Det er besluttet at kommunikation til og med presse sker via formanden. 
 
Møde datoer for det kommende skoleår er kl. 19.00-21.00: 



 Side 3 

16. august 2022 
4.oktober 2022  
1. november 2022 
6. december 2022 
7. februar 2023  
28. marts 2023 
2. maj 2023 
13. juni 2023 
 

6.  Kontaktforældremøde ved Majbritt 
Invitation til møde for alle kontaktforældre sammen med skolebestyrelsen, med 
erfaringsudveksling. 
 
Bestyrelsen bakker op om forslaget til at møde med kontaktforældre der også 
kan klæde dem på til opgaven. Majbritt, Julie; Bruno og Mads arbejder videre. 
 

7.  Punkter til kommende møder ved Majbritt 
Rundvisning 
Værdiregelsæt 
Ønsker til forbedringer mv. 
SoMe 

 
 
Referat 
Morten Lassen 
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