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Fraværende:  

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

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

 
2. Referater   
2.1. Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3. Skolebussen   
a. Orientering om drift. 
 

a. Driften holder sig indenfor 
det budgetterede beløb, 
forsikringen udgør 8.000 kr. 

a.  
 

4. Udlån af lokaler   
a. Godkendelse af medsendt 
bilag. 
 

a.  
 

a.  Godkendes med en ændring af 
formuleringen omkring leje af salen. 

6. Børneattester   
a. Drøftelse af procedure 
 

a. Alle, ansatte og frivillige, som 
fast har direkte kontakt med 
skolens elever i forbindelse 
med løsningen af deres opgave 
for skolen, skal aflevere en 
børneattest.  

a. Vi beder alle, jfr. formuleringen om 
børneattest.  
b. Vi ser på proceduren ift. gyldigt 
førerbevis. 
c. Ved grænsetilfælde (jfr. formuleringen) 
vurderer skolens ledelse fra situation til 
situation. 
d. Vi undersøger nærmere omkring 
straffeattest og sætter det på til et senere 
møde.  

7. Bestyrelsens visionsproces   
6.1  
 

a.  ”Forventninger til forældre”-
udvalget: Bente, Lene, Chris og 
Sandra. 

a. René deltager i kommende forældre-
møde for Sort Hold 6. september. 
b. Sandra og Annemette deltager på 
Turkis Holds forældremøde på onsdag 
den 12. september.  
c. Udvalget arbejder på at lave en folder 
til uddeling til kommende forældre. 
d. Peter sender 18-punkts listen til 
bestyrelsen. 

8. Orientering ledelse   
a. Personale 
b. Pædagogiske dage 
 
c. Budgetopfølgning 
d. Anlægsarbejde 
 
 
 
 
 

a. - 
b. 4.-5. oktober, orientering om 
program og skoleovertagelse.  
c. Gennemgået 
d. Lygtepæle opsat, primært 
med henblik på net-opsætning, 
måske senere med mulighed 
for at sætte lys i ved særlige 
lejligheder. Sålbænke skal 
renoveres. Nyt cykelstativ 

a.  
b. Oktobers møde flyttes til 10. oktober 
 
c.  
d.  
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Næste ordinære møde den 10. oktober 2018  

 
 
 
 
e. Beredskabsplan 
 
 
 
f. Linje 7, linjefag og 
værkstedsfag 
  

undervejs. SFO´ens bundkarme 
og sokler er også undervejs.  
IT i Rødt hus gennemgås og 
repareres. 
e. Falck har været forbi til en 
gennemgang med øje for en ny 
beredskabsplan. Første fokus 
bliver ny brandplan. 
f. Værkstederne/linjefagene 
fungerer rigtigt godt i den nye 
form. 
 

 
 
 
 
e.  
 
 
 
f.  
 
 

9. Personalets visionsplan   
a.  
 

a. To fokusområder 
1. Undervisningens 
organisering. 
 
 
 
2. Den grønne skole-det 
bæredygtige.  
 

a. 
1. Fast mandagsmorgensamling/sang på 
prøve frem til efterårsferien, 
prioriteringen af værkstedsfag og linjefag, 
uge 48 som ekstra åben uge. 
 
2. Lærerne har lavet 3 bæredygtigheds-
forløb i de tre teams til afvikling over 
efteråret. Åben uge 48 måske i 
bæredygtighedens tegn. 
 

10. Skolehave   
a.  a. Udsættes til oktobermødet a.  

 
11. Eventuelt   
a. Skolemad a. Arena Randers´ skolemads-

tilbud undersøgt. Det fungerer 
uafhængigt af skolen. Man 
bestiller hjemmefra inden kl. 
7.00 om morgenen. De tilbyder 
et bredt udvalg af friskt 
tilberedt mad, priser fra 10-28 
kr. Leveres med label på med 
elev, klasse og skole. 

b. Skolen undersøger nærmere på 
kvaliteten samt etiske og pædagogiske 
dilemmaer.  


