
NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN
April 2018

Kære forældre
Så har den nye bestyrelse konstitueret sig og haft det 
første møde. I kan finde os på randerslilleskole.dk, hvor I 
også kan følge bestyrelsens arbejde. I kan læse 
bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 21.3 
herunder.

Generalforsamling 21.3.2018
Bestyrelsens beretning 

Efter sidste generalforsamling stod Randers Lilleskole med en spritny bestyrelse, 
ny formand og ny næstformand. Det betød, at vi måtte bruge den første tid på 
at finde trådet som ny bestyrelse. Vi har kigget på rammerne for 
bestyrelsesarbejdet og været helt nede i maskinrummet for at kigge på 
vedtægter, forretningsorden, politikker mv. Dette har givet anledning til at få 
tilpasset noget af det eksisterenede og udviklet noget nyt. 

Bestyrelsen har, sammen med ledelsen, bla. sat fokus på kompetenceplan, 
sygefraværspolitik, betalingsvedtægter og APV-proces.

Økonomi

Randers Lilleskole har igen i år præsenteret et fint økonomisk resultat.

I september havde vi 220 elever på skolen og vi ved alle at en skole med fyldte 
klasser er den væsentligste årsag til, at sikre et økonomisk fundament for en 
friskole. Randers Lilleskole er stadig en attraktiv skole og vi oplever at der forsat 
er god søgning. Dette skyldes ikke mindst det store stykke arbejde, der gøres i 
dagligdagen på skolen.

Der skal derfor lyde en stor tak til ledelse, administration, lærere, pædagoger og 
det praktiske personale for den kæmpe indsats der ydes hver dag. Det må vi som 
forældre ikke tage for givet. 

Der blæser i øjeblikket milde politiske vinde ind over friskoleverden, hvilket også 
medvirker til at skabe nogle gunstige vilkår. Vi kan se at friskolerne igen i år er 
blevet tilgodeset i finansloven og koblingsprocenten hævet. Dette kan medvirke 
til at skabe lidt ro i en ellers travl hverdag.  

Venneforening

Bestyrelsen har i det forgangne år drøftet hvordan vi kan medvirke til at sikre 
ejerskab for skole og værdigrundlag igennem forældreinvolvering.
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Forældreinvolvering er dybt forankret i lilleskolernes dna. Som forældre er vi med 
til at tegne skolens profil og har en vigtig rolle at spille i dagligdagen. 

Når vi som forældre involvere os og tager aktiv del i skolens liv opstår der nye 
fælleskaber, der beriger vores skole og giver vores børn en oplevelse af 
sammehæng.

Ledelse og bestyrelse har derfor opfordret til at arbejde på at etablere en 
venneforening på skolen, der medvirke til at støtte op omkring skoles mål og 
værdier igennem kulturelle og sociale aktiviteter.

En gruppe arbejdsomme forældre har nu gjort at venneforeningen er en realitet 
og bestyrelsen ser frem til at samarbejde med venneforeningen omkring 
kommende arrangementer på skolen. 

Visionsproces 2018

I februar deltog bestyrelsen på en “Visionsdag” sammen med personalet på 
skolen, hvor vi arbejdede med visioner, mål og strategi. 

Visionsdagen var startsskuddet til en proces der kommer til at køre hele året.

For os som bestyrelsen er visionsprocessen med til at sætte fokus på skolens 
værdigrundlag og på de ting vi er fælles om som forældre og personale på 
Randers Lilleskole. 

I bestyrelsen glæder vi os til at følge processen, som forhåbentligt kommer til at 
involvere mange - både på og omkring skolen.

Skolepenge

Bestyrelsen besluttede på et ordinær bestyrelsesmøde i december at hæve 
skolepengene, således vi følger den generelle prisudvikling. 

Det betyder at skolepengene reguleres administrativt hvert år med virkning fra 1 
august 2018.

Sidste gang vi hævede skolepengene var i maj 2016 med 50 kroner. 

Til august stiger skolepengene med 30 kr og SFO med 10 kr, hvilket svarer til ca. 
2%



Ledelsen har sammenlignet Randers Lilleskole med de øvrige skoler i byen. Efter 
regulering af skolepenge er Randers Lilleskole samlet set stadig den billigste 
friskole i Randers. 

Derudover ændre vi praksis ift. gebyr ved optagelse af nye elever. Det har 
tidligere været praksis at nye forældre skulle betale 1000 kroner ved indmelding. 
Dette beløb ændres til 500 kroner. Istedet har vi valgt at opkræve et gebyr på 
500 kroner, når elever skrives på venteliste til børnehaveklassen.

Dette vil fremgå af betalingsvedtæger, som snart kan findes på hjemmesiden.

Kommunikation

I september skiftede skolen hjemmesideudbyder, hvilket betyder at vi nu har fået 
en mere brugervenlig platform. Nu kan både lærere, pædagoger og bestyrelse 
skabe indhold på hjemmesiden, således skolens digitale profil er opdateret og 
opfylder gældende lovgivning. 

Bestyrelsen har forsat fokus på kommunikation og har det seneste år arbejdet på 
at synliggøre bestyrelens arbejde igennem hjemmesiden. Det er her muligt at 
følge bestyrelsens arbejde ved hjælp af dagsordner, referater og årsplaner. 
Bestyrelsen kan også kontaktes via hjemmesiden. 


