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Referat fra Skolebestyrelsesmøde mandag d. 4. februar 2019 kl. 19.00-21.00  

 

 

 
Afbud: Mette, Cecilia, Rasmus  

 

Dagsorden 

 
Godkendelse og underskrift af 

referat 

Underskrevet og godkendt. 

1. Meddelelser 

- Formanden 
- SKB-medlemmer  
- Medarbejderne 
- Ledelsen 

 

Formand: Intet. 

Medlemmer: Intet. 
Medarbejderne: Intet. 
Ledelse: Der er 100,000 kr. til Projekt legeplads, det 
starter vi med.  
Den endelige ok til at ansætte sekretær på 34 timer er 
kommet. Der er ansættelsessamtaler d. 26/2, fra kl. 15. 

Der er 2 medlemmer der måske deltager. De melder tilbage 

til Stine. 
Spirerne starter d. 1/3, der kommer 13 elever. Der bliver et 
forældremøde, her deltager pædagogen fra børnehaven, 
Stine og Lene. Lotte ansættes som pædagog medhjælper, 
hun var der også sidste år, da de startede op. 
Vi får besøg fra Fårup skole, der skal hører om vores 

Mellemrum. 
 

2. Elevrådet  
 

Christian informerer om hvad der er aftalt i elevrådet 
angående elevtrivselsundersøgelsen. 
Der er aftalt at de vil have fokus på 3 områder. 
Toiletter, udearealer og frikvarterne da de er de 

tilbagevendende problematikker, og for ikke at sprede sig 
for meget. Udearealer har Christian og Rasmus også 

arbejdet med nede i Randers Fælleselevråd.  
Christian og Susanne vil lave nogle spørgsmål til hvad det 
er der er ”galt” med toiletterne. Er det fordi de er ulækre 
eller uhyggelige?  

Klasserne vil blive bedt om at lave en liste, hvor de 
prioriterer de 5 højeste ønsker til udearealerne.  
Christian, Emil, Sebastian går rundt i klasserne og 
informerer.  

3. Den nationale    
trivselsundersøgelse 

Kort gennemgang af trivselsundersøgelsen. Det er en lang 
rapport, der er mulighed for at få den fulde rapport sendt 

på mail.  

4. Økonomi 

 

Vi har overskud. Vi skal redegøre for hvorfor og hvad vi vil 

anvende det til.  

Midlerne skal bl.a. anvendes til legeplads. 
 

5. Forældretilfredshedsundersøgelse En lille snak og aftale om at ”summe” på det til næste 
gang, hvor vi tager den op igen. 

6. Høringssvar  

 
 

Stine sender høringssvar, så vi kan melde tilbage hvis der 

er noget deri, vi er uenige i. 
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7. Evt. Spørgsmål til om vi har fået et varslingssystem.  
Stine undersøge ved AMR. 

 

 


