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999. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

1000. Princip om ansættelse (vedtagelse) 

 

1001. Drøftelse af de første erfaringer med 

Aula 

 

1002. Orientering om budget 2020 

 

1003. Afgangskarakterer  

 

1004. Ulovligt fravær  

 

1005. Drøftelse af et element i en økonomisk 

strategi: I ledelsen vil vi gerne arbejde hen 

imod en økonomisk buffer, dvs. et ”overskud”, 

som vi kan gøre brug af i forbindelse med store 

uforudsete udgifter (fx vikardækning ved 

langtidssygdom eller visitering af elever til 

eksternt specialtilbud).  

 

1006. Bordet rundt 

 

1007. Punkter til kommende møder. 

 

1008. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 205 

    

25/11, 29/1, 24/2, 30/3, 27/4, 27/5, 22/6 

 
Tilstede: René, Malene, Stine, Karoline, BE, NEB, 
HBA, JK, KI 
 
Ad. 999 Godkendt 
 
Ad. 1000 Godkendt 
 
Ad. 1001 Forældre oplever Aula, som brugervenligt 
og overskueligt. Aula har fortsat en del mangler i 
forhold til at skabe overblik og være effektivt for 
personalet. 
 
Ad. 1002 Kort orientering om indhold i budget, 
ændringer af basisbudget fremgår også af budget. 
Skoleleder orienteres yderligere om indhold i 
budget på møde for skoleledere i indeværende 
uge. 
 
Ad. 1003 Sidste år havde skolens afgangsklasser et 
gennemsnit på 6,9. I forhold til den 
socioøkonomiske profil skulle eleverne have 6,6 i 
snit. Dvs. at eleverne har præsteret over det 
socioøkonomiske niveau. 
 
Ad. 1004 Alle skoler har fået nye retningslinjer i 
forhold til hvordan der skal følges op på ulovligt 
fravær. Der er kommet skærpede regler i forhold 
til hvordan vi skal handle på ulovligt fravær. Det 
betyder at skolen tager kontakt til forældrene, hvis 
skolen ikke har fået oplyst fraværsårsagen og 
oplyse de gældende regler og evt. iværksætte en 
handleplan. Ulovligt fravær kan ændres til lovligt 
fravær grundet årsagen til fraværet. 
 
Ad. 1005 Vi forventer fortsat at vi går ud af 2019 
og har nedbragt vores gæld væsentligt og 
forhåbentligt fuldstændig. 
Vi vil gerne over nogle år sikre at der er plads til 
uforudsete udgifter samtidig med at vi også kan se 
vi har brug for at investere i forskellige områder, 
for at forbedre skolen.  
Vi er samtidig opmærksom på at der kan være 
ændringer i de økonomiske grundlag, hvis 
tildelingsmodellen på sigt ændres. 
Vi går derfor efter at oparbejde en økonomisk 
buffer og målsætningen er at vi indenfor 3 år 
oparbejder omkring 450.000.  
 
Ad. 1006 Vi har haft møde med 
kommunikationschefen for Randers Kommune og 



der sættes fokus på hvad vi gerne vil kommunikere 
ud til kommende og nuværende forældre. Der er 
nedsat et udvalg, som arbejder videre med en 
kommunikationsstrategi. Strategien skal 
godkendes af bestyrelsen og være færdig inden 
årets udgang. 
 
Karoline har været til fælles elevråd og der er 
nedsat forskellige arbejdsgrupper, som skal 
arbejde på tværs af skolerne. Karoline overvejer at 
deltage i arbejdsgruppen om sociale medier. 
 
Bestyrelsen undrer sig over den nye skiltning ved 
skolevejen, som er opsat i forbindelse med sikker 
skolevej. Skolen er ikke blevet orienteret om den 
nye skiltning og har ikke haft indflydelse på 
skiltningen. Hvis forældre henvender sig til 
bestyrelsen opfordres der til at bede forældre 
henvende sig direkte til ”vej og trafik” hos 
kommunen. 
 
Der er indskrivning til kommende børnehaveklasse 
fra indeværende uge. Indskrivningen slutter i midt 
november. I denne uge er der Åbent hus tirsdag og 
torsdag for kommende børn. Skolen har lavet en 
video, som inviterer til Åbent hus, som er lagt ud 
på de lokale byers Facebook side. 
 
Vi er undervejs med planerne for renovering af 
skolen og vi samarbejder med Ejendomsservice for 
at få lavet konkret forslag. Der skal laves bl.a. laves 
toiletter på gangene, håndværk/design lokale, 
natur/teknologi. Der skal også laves tiltag i 
forbindelse der vedrører brandsikkerhed og lige 
tilgængelighed.  
 
Vi har fået nye lofter og lys indvendig ved 
hovedindgang og forbindelsesfløj til B-gangen. 
 
Der fremsættes forslag om at vi fremover gør os 
mere synlige hos de lokale børnehaver, for at 
tiltrække kommende elever og herunder tage 
kontakt for fx at deltage i forældremøder i 
børnehaverne. 
 
Nadja har startet et samarbejde med to af skolens 
lærere, for at få mere musik på skolen. A-skolen 
har haft en samling med fokus på musik. Til jul vil 
der være et kor, hvor alle skolens elever vil kunne 
deltage. Musik understøtter læring og det at lave 
musik bringer vores elever sammen. 
 
Ad. 1007 Princip for lejrskole, tale om et fælles arr. 
på tværs af skolen for at skabe fællesskabsfølelse, 
hvor bestyrelsen kunne have en rolle ind i det,  



 
Ad. 1008  

  

  

 


