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Til stede: Gorm, Betina, Karin, Karoline, SW, HBA, 
MAB, JK 
 
Ad 856. Godkendt 
 
Ad 857. Lukket pkt. Bilag uddelt.  
 
Ad 858. Nyt forslag med udvidet pausetid er 
godkendt. Forslag til drøftelse i ny bestyrelse: Skal 
alle elever være ude i dele af pauserne?  
 
AD 859. Der har været stor forskel i deltagelse i 
møder, men det har været et givende og 
interessant arbejde med gode og konstruktive 
dialoger. Det har givet en masse indsigt. Der har 
været god stemning ved møderne. Det har ikke 
været en kampplads, men et dialogforum. Måske 
for langt til beslutninger? Forældrenes 
lobbyarbejde er vigtigt. Som elevrepræsentant: 
god stemning og meget lærerigt.  
 
Ad 860.  
JK 

- Fagfordeling har været svær, men det går.  
- Orientering om næste års fokusbånd.  
- Det antal elever, der har i gns. har 02 i 

dansk og matematik i Randers Kommune 
er i hvert fald på niveau med 
landsgennesnittet, hvis specialskoler og 
ungdomsskolens heltidsundervisning 
sorteres fra i både Randers og på 
landsplan. 

- Skema: Hvis et hold konfirmations-
forberedelse skal ligge om morgenen og et 
om eftermiddagen, bør de to klasser bytte 
midtvejs. JK undersøger mulighed derfor.  

 
Gormer forhindret i at deltage i translokation. 
Gorm skriver rundt. 
 
HBA: De to nye børnehaveklasser er nu dannet. Pt. 
34 elever på årgangen.  
 
SW: Orientering om nye specialklasseelever  
 
Forslag til kommende punkter: 1) datapolitik om 
personoplysninger. Hvad må vi lægge på 
FaceBook? Hvad må inklusionsaktørerne optage til 
pædagogisk analyse? Etc.   
 



Ad 861. Formanden Tak for samarbejdet. 
 
Ad 862. Korshøjskolens MED-udvalg spørger, om vi 
næste skoleår kan se bort fra, at der i princip om 
skole/hjem-samarbejdet står, at f/k- og tysklærere 
skal deltage i 1 skole/hjem-samtale om året. Nogle 
lærere vil nemlig få rigtig mange samtaler. 
Skolebestyrelsen godkender dette. Opfordring til 
ny bestyrelse om at revidere princippet. 
Fravigelsen annullerer i øvrigt ikke det almene 
forældresamarbejde for de berørte lærere.  
 
 

  

 


