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Juleferien nærmer sig, og det er tid til en orientering
om, hvad vi har arbejdet med i bestyrelsesregí
siden sommerferien.

JUBII-fest
Først vil vi takke jer alle for
deltagelse og opbakning til
Jubii-festen d. 3. november.
Det er vores indtryk, at alle –
små som store – havde en
hyggelig eftermiddag, hvor
der bl.a. blev produceret
”grønne huse” i miniatureformat, lyttet til god musik
og hygget med Cirkus-Jørgen.

Randers Lilleskoles Forældreforening/Støtteforening
Med inspiration fra andre skoler, har vi længe haft et ønske om at danne en
forældreforening. Den proces er så småt startet op, men skulle der være flere som
har tid og lyst til at deltage, er der stadig ledige pladser.
Kontakt bestyrelsesmedlem Lene Blumensaat Mikkelsen (mor til Sofie, blåt hold &
Tobias, turkis hold), hvis du gerne vil deltage. Fremtidsønsket er, at min. 1
forældre fra hvert hold er repræsenteret i støtteforeningen.
Status er at forældreforeningen har valgt at kalde sig: ”Randers Lilleskoles
Støtteforening”. Indtil videre består støtteforeningen af en lille gruppe forældre
samt et bestyrelsesmedlem. Tanken med foreningen er, at støtte og fremme alt

det gode der allerede er omkring skolen, og udvide brugen af vores skole til mere
end hverdagens skolegang for vores børn. Mulighederne er mange f.eks.
debataftener, foredragsaftener, forældreband, forældrekor, ”lilleaftenskole” i vores
nye lækre faglokaler, fælles-haver på Kristrup Engvej, fester og meget mere.
Desuden er håbet, at bestyrelsen gennem foreningen kan mønstre hjælp til de
forskellige arrangementer, som vi holder på skolen.

Strategi & udviklingsplan 2018
Vi ønsker i en fælles proces, at udarbejde en strategi - & udviklingsplan for
Randers Lilleskole. Forventet opstart februar 2018, og med en køreplan på ca. 1
år.
Vi planlægge at starte processen med et fælles møde mellem personale og
bestyrelse, hvor vi kan drøfte værdier/visioner/strategier. Fremadrettet har vi et
stort ønske om at medinddrage skolens forældre i processen.

Finanslovs aftale
For knap 10 dage siden blev der indgået ny finanslovsaftale…………og vi er så
glade. Koblingsprocenten (=tilskudsprocenten) til de frie grundskoler øges fra
2018 til 76 %. Det øgede tilskud (1%) er øremærket elever med særlige behov.

Kontakt os hvis I har spørgsmål til ovenstående eller generelt.
I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Venlig hilsen Bestyrelsen, RLS

