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Fraværende: Michael, Charlotte (Sandra og Bente kom senere) 

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

DAGSORDEN INDHOLD  REFERAT 
1. Dagsorden   
1.1 Godkendelse  a.  a. Godkendt 

 
2. Referater   
2.1. Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3.  Randers Lille Skoles 
venner, RLSv 

  

3.1 Orientering ved Lene a. Der har været afholdt et 
bestyrelsesmøde med 
konstituering. 
b. Næste skridt vil være at få styr 
på det praktiske og hvordan 
foreningen kommer til at fungere i 
fremtiden. 
c. Det er et mål, at foreningen 
opnår en stor grad af 
selvhjulpenhed ift. arrangementer. 
d. kommende arrangementer: en 
temaaften om RLS (fortid, nutid og 
fremtid) og voksen-julemarked. 
e. Ønske fra foreningen: Komme i 
gang hjælp. 
f. Vi drøftede kort teltlauget og 
hvor man kan leje/købe telte. 

a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Bestyrelsen/skolen donerer 5.000 kr. til 
RLSv. 
f. Venneforeningen arbejder videre på at 
få oprettet lauget.  

4. Kastaniehuset   
4.1 
 

a. Vedligeholdelsesplan a. Peter fortalte om arbejdet med at 
vedligeholde Kastaniehuset og Peter og 
Kurts arbejde med vedligeholdelseplan. 
Kurt har nævnt, at man på et tidspunkt 
har haft vurderet om bygningen kunne 
holde til den brug vi udsætter den for. B. 
Bente nævnte at skolens naturfagslokale 
kunne trænge til at få skiftet vinduer. 
c. AnneMette vil gerne undersøge 
nærmere ift. at få en sagkyndig ud og se 
på bygningens dimensioner og bæreevne 
ift. den måde vi bruger den på. 

5.  Orientering fra 
ledelsen 

  

5.1  
 

a. Linjefag 
 
 
 
 

a. Ud fra visionsdrøftelserne, har skolens 
personale talt om muligheden for et nyt 
linjefag, genindførelse af linje 7 og lave et 
4. værkstedsfag for 5. og 6. klasse. 
Snakken opstod på baggrund af et pres 
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b. Eksamen 
 
c. Koncert 26. april og 22. maj 
 
 
 
 

på de eksisterende fag mht. 
Holdstørrelser, elevernes ønsker om at 
skifte linjefag o.l. 
Peter fremlagde snakken fra lærermøde 
og linjefagsgruppe. Der blev spurgt til 
muligheden for at lave ”weekend-kurser” 
eller prioritere fagene ved at lave to-
lærer undervisningsgange. 
Peter og Claus går videre med forslagene 
til lærermødet. Holdstørrelserne fra år til 
år blev drøftet.  
Bestyrelsen er positive ift. det fremlagte 
forslag. Vil gerne have fremlagt et mere 
konkret forslag, når det har været vendt 
på lærermøde. 
 
b. Går fint. Der har været styr på IT, det 
praktiske og formalia. 
c. Der var 40 inkl. børn til aprilkoncerten. 
Vi vil gerne have at der kommer flere. Vi 
drøftede muligheden for at åbne 
tilbuddet op for flere end skolens elever 
og forældre til næste koncert. René 
udarbejder en plakat. 

6. Bestyrelsens 
visionsproces 

  

6.1  
  

a.  Bestyrelsen fortsatte sidste 
mødes emner: 
• Skolen som kulturhus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Skolens kultur og værdier 

 
• Tydeliggørelse af skolens 

værdier, profil og forventninger 
bl.a. ift. elever og forældre 

 
 
 
 

a.  
 
• Udvalg bestående af Chris, Michael 

og Peter arbejder med at fylde 
”kulturhuset” op med 
kulturarrangementer bl.a. med 
udgangspunkt i den grønne skole, 
pædagogik o.l. Sandra efterspurgte 
mulighed for at andre kunne byde ind 
med idéer til gruppen. Det må man 
gerne. Lene ville gerne høre om 
vennerne kunne være en del af 
kulturarrangementerne. Det er 
bestemt muligt. 
 

•  
 
• Synlighed fra bestyrelsen ift. nye 

forældre. Hvem er bestyrelsen og 
hvad laver de? Indførelse i skolens 
kultur og værdier for skolens 
forældre. Hvad er vi for en skole og 
hvad vil det sige at være forælder på 
RLS. Måske i forbindelse med åbent 
hus-dagen i efteråret for kommende 
forældre. 
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Næste ordinære møde den 11. juni 2018 på Kristrup Engvej 29  

Hvad skal bestyrelsens rolle være i 
de ting der er kommet op i 
visionsarbejdet? 
- er det en opfølgende, 
evaluerende og overordnet 
styrende rolle i forhold til de tiltag 
der bliver sat i gang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen vil på kommende møder 
arbejde videre med den 3. prik om 
tydeliggørelse… ”Hvad er det for et 
billede af skolen vi gerne vil give 
kommende forældre”. (Peter, Bente og 
Janet) 
Drøfte værdien ”fællesskabet”.  
Forventninger til elever i Indskoling, 
Mellemgruppe og udskoling. 
 
Næste møde skal yderligere konkretisere 
bestyrelsens arbejde med visioner og 
strategier. 

8. Eventuelt   
8.1 a. Skolens bier er synet og bliver 

sendt på besøg hos et af skolens 
forældrepar for nu. 

a.  
 


