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Fraværende:  

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

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

 
2. Referater   
1. Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3. Årsplan   
1 Udkast til ny årsplan for 
bestyrelsen 

a. Uddelt, kan rettes til i løbet af 
året. 
b. Oprettelse af en bestyrelsesmail-
liste: 
bestyrelsen@randerslilleskole.dk 
Desuden kan mødeindkaldelser 
oprettes som kalender-
begivenheder 
 

a.  
 

4. Evaluering af værksted 
og linje 7 

  

1 Drøftelse af ordningen jf. 
Budget 2019 

a.  
 

a.  

5. Orientering fra ledelsen   
1. Diplomuddannelse Peter 
og Claus 
2. Kælder 
 
 
 
3. Ny BH-klasse 
 
 
 
 
 
 
4. Lilleskolefestival 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Sidste grundmodul færdiggjort.  
 
a. Fundet af svamp i kælderen er 
nu bekæmpet. En enkelt forælder 
har spurgt ind til hvilke midler der 
er brugt. 
a. Der er fundet 3 drenge mere til 
kommende BH-klasse. Dermed 
ender vi på 14 drenge og 5 piger. 
Derfor anbefaler ledelsen at man 
starter med de 19 elever og 
afventer flere piger. 
 
a. Det er muligt at vi kan få lov at 
afholde festivalen i 2021. Lærerne 
har vendt idéen og bakker op med 
ønsket om, at vi forsøger at gøre 
det til en god oplevelse for alle 
børn og voksne, samt at vi sørger 
for at alle løfter i flok, så det bliver 
et fælles projekt for hele skolen, 
også forældre. Desuden skal der 
afsættes ressourcer i årsnormerne  

a. Taget til efterretning 
 
a.  
 
 
 
a. Bestyrelsen godkender at vi følger 
ledelsens anbefaling. 
 
 
 
 
 
a. Bestyrelsen bakker op om at gå videre 
med projektet. 
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Næste ordinære møde den 10. januar 2019  

 
 
5. Ny brandplan 
 
 
 
6. Nyt 
budgetår/investeringer 
 
 
 
 
 

for personalet, gerne så tidligt som 
muligt. 
a. Der foreligger nu en ny 
brandplan og der gennemføres en 
brandøvelse i morgen onsdag den 
12. december. 
a. Der arbejdes på næste års 
budget.  
b. Skolens ledelse har talt om at se 
på trappetårnet ved det grønne 
hus samt et dæk mellem 
lærerværelse og det grønne hus.  
c. Peter indstiller at man forsøger 
at lave en pulje penge til ad hoc 
projekter, som venneforeningen 
(måske 5000 kr. om året), planter 
til skolehaveprojektet eller 
lignende. 

 
 
a.  
 
 
 
a.  

6. Eventuelt   
1 Årshjul/-kalender for 
skolen/SFO 
 
 
2. Henvendelse fra 
boligblok bag det grønne 
hus. Lyset brænder i 
mange lokaler.  
 
3. Trafik foran skolen 
 
4. Skolehaver 

a. Forslag om månedsoversigt for 
SFO, en del tilbagemeldinger ift. 
vinterkoncert, dato og tidspunkt. 
Bør strammes op. 
a. Der indkaldes en elektriker. 
 
 
 
 
a. Skal bestyrelsen tage det op? 

a. kalender skal være det primære 
kommutations-forum, dernæst Facebook 
og nyhedsbreve. 
 
 
 
 
 
 
a. Tages op på næste møde 
 
a. Tages op på næste møde 


