Randers
Lille Skole
Referat bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt: 7. marts 2017 kl. 18.30 – 21.30
Sted: Personalerummet
Referent: René
Afbud: Peter og Jens
1

18.30 - 18.35

Godkendelse af referat
Godkendt

2

18.35 - 18.40

Godkendelse af dagsorden
Der byttes om på pkt. 5 og 6.

3

18.40 - 19.15

Økonomi – regnskab og budget, orientering, drøftelse og godkendelse
Resultatopgørelse gennemgås. Opgørelsen rundsendes 8.3.2017. Budgettet
blev ikke gennemgået, men rundsendes samme dato.

4 19.15 – 19.35 Byggeri, orientering og drøftelse
Der er kommet ibrugtagningstilladelse fra Randers Kommune. Døren i salen
mangler at blive vendt, således dørene åbnes ind i salen for at spare plads.
Peter og Ove har afholdt møde med Jørn Bjerre ift. overdragelse af Remisen.
Remisen kan stadig komme på tale ved større arrangementer på skolen. Jørn
Bjerre giver udtryk for at podier og stole kan lånes ved arrangementer uden
beregning.
Personalet og ledelsen har foretaget prioritering af indkøb af inventar. Legepladsen prioriteres. Entreprenør starter med underlag hurtigst muligt. Derudover skal faglokalerne gøres klar til brug. Der indkøbes inventar til billedfag.
Beslutningen om at forhøje kassekredit er ikke længere aktuel, da der tegner
sig et nyt billede efter gennemgang af økonomien. Dette er særdeles positivt.
Der kan dog blive tale om en midlertidig forhøjelse af kassekredit.
5 19.35 – 19.55 Nyt fra arbejdsgrupper, orientering og drøftelse
1
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Skolegårdsudvalg – Udkast til skolegård præsenteres. Udkast er drøftet med
udvalg og personale. Der er taget afsæt i elevernes egne ønsker. Der anlægges multibane, hvor pavillonen lå. Der er igangsat proces og indhentet tilbud.
Derudover skal der træffes beslutning om underlag på multibanen. Claus laver en indstilling til bestyrelsen, når man har tilbud fra leverandører.
Hjemmeside og kommunikation – Der gives udtryk for at hjemmesiden i høj
grad mangler vedligehold. Hjemmeside skal gentænkes. Skolen har fået overdraget rettigheder til hjemmesiden. Der skal skabes en mere intuitiv og dynamisk hjemmeside platform. Udvalget forsætter arbejdet.
Begge punkter behandles på næstkommende møde.
5 19.55 – 20.05 Pause
6 20.05 – 20.35 Forældrekredsmøde/generalforsamling, drøftelse
Der er forældrekredsmøde den 22. marts kl. 19.00. Dagsorden sendes
8.3.2017. Der arbejdes på at finde en dirigent.
Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager ikke genvalg – Anita, Gina, Jonas,
Jens og Mikkel. Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Der træffes beslutning om, at bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter
forældrekredsmødet.
7 20.35 – 20.55 Nyt fra ledelsen, orientering v. Claus
Claus gennemgår personalesituationen.
Der er tidligere truffet beslutning om ikke at deltage i dette års lilleskole festival idet arrangørerne i år har valgt kun at invitere nogle af linjefagene. Der
arbejdes på et alternativ i samarbejde med Ålborg.
Claus har sammenlignet priser på friskoler i lokalområdet og fremlægger
oversigt. Brugerbetalingen på Randers Lilleskole er en af de laveste i området.
Nykredit anbefaler at omlægge lån. Revisor Ole Skoubo anbefaler også omlægning af lån. Der træffes beslutning om at lånet omlægges.
Skolens forsikringer er gennemgået. Der arbejdes på en mere fordelagtig af2
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tale.
Melita starter i praktik fra læreruddannelsen og skal være på skolen i 6 uger.
Claus tager på certificeringskursus som tilsynsførende 18-20 maj.
8 20.55 – 21.10 APV, orientering og drøftelse
Der er lavet opsamling med personale i sidste uge, hvor emnet var kommunikation på arbejdspladsen. MED-udvalg samles første gang i april.
9 21.10 - 21.20

Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Charlotte og Gina udsender nyhedsbrev fra bestyrelsen.

10 21.20 – 21.30 Procedure for flytning af bestyrelsesmøder, drøftelse og beslutning
Punktet behandles af ny bestyrelse på næstkommende møde.
11 21.30

Evt.
Det forslås, at der udarbejdes principper for udlån af hallen udenfor skoletid.
Derudover er der konstateret svind i SFO i forbindelse med udlån. Punktet
behandles på næstkommende møde og booking af hallen sættes midlertidig i
bero.

Kommende punkter til dagsordenen:
• Specialundervisning/”Barnets trivsel” fortsat
• Musikværkstedet – status og udvikling
• Principper for udlån af hal ( Mødet 5 april )
• Skolegårdsudvalg ( Mødet 5 april )
• Hjemmeside ( Mødet 5 april )
• Procedure for flytning af bestyrelsesmøder ( Mødet 5 april )

3

Referat, bestyrelsesmøde d. 5. april 2017, Randers Lilleskole.
Referent: Charlotte
Afbud: Peter, Ester, Chris, Lene og Janet.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Velkommen
• Præsentationsrunde
• Introduktion til bestyrelsesarbejdet
• Kommende møder
• Procedure for flytning af bestyrelsesmøder
• Indkaldelse til valg af tilsynsførende.
4. Forretningsorden
• Skal der udarbejdes en forretningsorden? Forretningsorden
Brovandeskolen er vedhæftet som inspiration.
5. Årshjul
• Skal der udarbejdes et årshjul?
Pause
6. Principper for udlån af lokaler, bl.a. den nye sal
• Drøftelse
7. Nyt fra ledelsen, orientering ved Claus
• Personale
• Aktuelt
8. Nyt fra udvalg
• Skolegårdsudvalg
• Hjemmeside
• Byggeri
9. Beslutning om genfinansering af lån
10.
Evt.

REFERAT:
AD.1, AD.2
Godkendt

1

for

AD.3
Claus undersøger muligheden for en ”intro” dag til bestyrelsesarbejdet fra
Lilleskoleforeningen. Ellers afholder Friskoleforeningen fælles intro møde for nye
bestyrelsesmedlemmer d. 8. maj ved Give.
Forslag om sparring med geografisk nærliggende lilleskoler – i bestyrelsesregí.
Claus informerer om, at man som bestyrelsesmedlem kan tilmelde sig nyhedsbrevet fra
www.lilleskolerne.dk eller www.friskolerne.dk
Fremadrettet vil bestyrelsesmøderne blive afviklet fra kl. 19-22. René kommer med et
udkast til mødedatoer for det næste år.
Skolens tilsynsførende, Ryan Pristed, er på valg, men er villig til genvalg. Der indkaldes
til valg af tilsynsførende forud for næste bestyrelsesmøde d. 4. maj. Bestyrelsen
foreslår genvalg af Ryan Pristed.

AD.4
Der nedsættes et udvalg bestående af René og Sandra. De udarbejder et udkast til
drøftelse på næstkommende møde. Fraværende mødedeltagere kontakter René, hvis
de ønsker at være med i udvalget.
Søren ønsker en ændring af Brovandeskolens punkt 14.

AD.5
Punkt til næste møde. Årshjulet udarbejder vi i fællesskab. Forslag om at der også skal
være tid til snakke om skolens værdier, fremtid mm.

AD.6
René nedskriver vores drøftelser til næste bestyrelsesmøde. Ift. SFOén vil formen
stort set være uændret.

AD.7
-Jacob (medhjælper SFO) stopper 1. juni. Betina tilbage på fuldtid pr. 1. april. Der
afholdes møde med Lene ift. det kommende skoleår. Kurt (pedel) går på pension pr. 1.
aug., der holdes afskedsreception d. 9. juni.
-Der er for nyligt afholdt planlægningsmøde omkring næste skoleår. Der er
ændringsforslag bl.a. ift. indskolingsdelen. Mere info om det senere.

2

AD.8
-

Skolegårdsudvalg; Ove informerer om placering af div., Claus giver kort
gennemgang af budgettet.
Hjemmeside; Der er indhentet tilbud ved Skole-it. Forslag om et mere smidigt
system.
Byggeri; Der er nogle udfordringer ift. ventilationen i den nye bygning. Der
afholdes møde med leverandøren.

AD.9
Der er, efter samråd med skolens revisor, enighed i bestyrelsen om gen-finansiering af
lån.

AD.10
Ingen punkter.
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Referat fra bestyrelsesmøde RLS
torsdag den 4. maj 2017

Fraværende: Charlotte Maate,
Ordstyrer: René Berg

DAGSORDEN
Referat
1. Referat fra
bestyrelsesmøde
Dagsorden
2. Godkendelse
Opsamling sidste møde
3.

Referent: Claus Pawelczyk

INDHOLD

REFERAT

a. 5. april 2017

a. Godkendt

a. 4. maj 2017

a. Godkendt

a) Introkursus 23. maj på
Syddjurs friskole
b) Kommende møder
c) Opfølgning på
forårskoncert og
linjefagsafslutning.
Erfaringer ift. Brug af
nye lokaler

a) Tilmeldte: Esther, Sandra, AnneMette, Chris, René
Frameldte: Charlotte, Michael,
b) Se udleveret kalender
c) Fra lærerne:
Linjefagsugen Linjefagseleverne arbejder meget
“lukket”. Der er ikke andre på skolen, der ved hvad de
arbejder med. Forslag kunne være at lave en
generalprøve, så andre får indblik i hvad linjefagsuge er
for en størrelse. Det vil være godt for alle at få indblik i.
Selve linjefagsafslutningen forløb rigtig godt.
Opdelingen i rummet kunne overvejes at indrette
anderledes ift. musikken.
Det var en rigtig dejlig og god fornemmelse at holde det
i eget hus.
Børnene har fri om fredagen. Hvis det skal ændres, skal
det planlægges så det ikke betyder flere timer til
læreren.
Forårskoncert
Sal: Udluftning - der bliver gjort noget. For lidt plads.
Børn foran scenen savnes/mere gulvplads - måske
færre stole - delte meninger, det er vigtigt med stole til
publikum. Godt med friplads bagerst i salen. En
forælder, syntes at små børn burde forstærkes noget
mere.
Café: For mange mennesker til et klasselokale. SFO
alternativt bud. Cafe på to etager et andet bud.
Udecaféer en mulighed. Flere klasser kunne stå for
caféer - kaffe-café, madcafé. Flere voksne var “sure” hvorfor er der ikke… det er for dårligt at I ikke sælger
vand… Betina og Anrs ser på indkøbslisten til café
Tombola: virkede fint.
Oprydningen: gik godt - uden at der skulle
siges(dirigeres) alt for meget.
Anette forsøgte at lave udstilling - men det blev hurtigt
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“rallet”.
Specielt store børn opholdt sig i klasselokalerne - måske
skal der låses i klasselokaler.
Fint at inviterer ny bh-klasse - men de er lidt overladt til
sig selv. Fint at mødes med andre fra klassen, men
måske er forårskoncerten er måske ikke et så godt bud.
Malene har været mange steder i år - måske bliver det
bedre.
Dejligt at vi kunne være på egen matrikel. Godt liv
mange steder.
Eleverne:
-Det var sjovt og dejligt siger Lilla Hold. Fedt at have det
samlet. For lidt plads til cafe på Lilla hold.
-Turkis var glade for linjefagsafslutningen og for
produkterne.
-Sort generelt glade. Enkelte savner den opbygning
Remisen havde med en ”sal” til caféen.
-Resten mener ca. det samme som det Lilla Hold siger.
Bestyrelsen:
- Afviklingen i salen ift. Lys og lyd var rigtig god
- Der var beskidt da vi var færdige, hvordan havde Una
det med det?
- Una var ok med den måde skolen var efterladt på
- Der kan tænkes andre løsninger ift. Maden, måske
udnytte ”gyden”
- Det vil være bedre at have linjefagsafslutningen med
musik og teater på samme scene, måske musik først
- Scenen var rigtig flot
Drøftelser
4. Forretningsorden

- bilag drøftet og tilrettes til
næste gang, pkt. 4, 9, 12,
15, 18

5. Årshjul

- bilag drøftet og tilrettes

6. Principper for udlån
af lokaler, bl.a. den nye
sal

- bilag drøftet

- Ordensregler for hvilke aktiviteter, der kan foregå,
samt sluttidspunkter o.l.
- Skal der være en form for screening af arrangementer,
samt hvilke nøgler man får udleveret til hvad.
- I SFO er personfølsomme oplysninger låst med speciel
nøgle.
- Hvordan tænkes salen ind i en åbning af skolen mod
byen. Vigtigt at sådanne arrangementer i en vis grad er
styret af skolen.
- Det skal ikke være et ”forsamlingshus” med
”drukfester”.
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- Bør vi være konkurrent til Remisen?
- ”Åbne” arrangementer bør have en relevans for
/deltagelse af skolen, enten for forældre, personale
eller elever.
- ”Svindet” i SFO´s
- Måske kunne der tilføjes en passus om intentionerne
bag reglerne samt en ditto om at arrangementer ud
over det beskrevne altid skal aftale i det konkrete
tilfælde
- Måske skal der være en lille leje også ved lån af SFO,
f.eks. 50,- Man kan lave et system, der bygger på det vi bruger
ift. bussen.
9. Samarbejde med
elevrådet

Orientering
7. Skolens ledelse

- Oplæg ved Esther drøftet

- Peter har talt med lærerne om idéen. Der var mange
spørgsmål til formen og hvordan man også inddrager
de mindre elever, som ikke er en del af elevrådet.
- kan man starte med en til to gange om året af en halv
times varighed.
- Kan man inddrage dem på en temadag for personale
og bestyrelse?
- Man kan også f.eks. drøfte lån/udlejning/brug af salen
- Man kan også vende det om og komme på besøg på
elevrådets møder
- vigtigt at afstemme forventninger med eleverne, så de
ikke oplever det som et skindemokrati.
- Måske kan man søge inspiration på andre skoler
- Man kan spørge elevrådet hvad de tænker

- Personale

- Kurt stopper 9. juni. Peter taler med Kurt ift. opgaver
og områder for at afklare hvordan stillingen skal slås
op.
- Jakob stopper i SFO pr. 1. juni. Vi har slået stillingen
op.
- Møde med Birgitte i næste uge om kommende
skoleår.
- Tom og næste skoleår.
- Møde med Lene i næste uge om kommende skoleår

- Status musikskole

- Tom laver en oversigt og opgørelse ultimo maj. Martin
varetager musikværkstedet pt.

- Aktuelt

- Skriftlige prøver i gang
- Persondataforordningen pr. 25. maj 2018
- Bestyrelsesnyt 26. april:
Landsmøde, styrelsesmedlemmer (1 mere fra LS),
tilsynsførende, besked om nye bestyrelsesposter/medlemmer er gjort.
- Fagfordeling i fuld gang
- Janet har været på bikursus og vi har fået bifamilien,
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8. Udvalg

- Skolegårdsudvalg

- Byggeri

Beslutninger
Ad. pkt. 3

- Vi følger den udleverede kalender, minus augustmødet, som sløjfes. Datoerne er sat i kalenderen.
- Forretningsordenen tilrettes af René, Peter og Claus
(se pkt. 4) og drøftes igen på næste møde.
- René, Peter og Claus tilretter årshjulet til næste møde
- Lene, Esther, Janet og Claus tilretter retningslinjerne
til næste møde ud fra drøftelsen (se punkt 7)
- Vi skal have musikværkstedet på som en drøftelse ved
kommende møde, måske en snak om værksteder
generelt (evt. IT, kodning eller andet), måske et emne
til en fælles dag med personalet (Peter og René finder
en dato i kalender og årshjul).
- Peter hører Christian og elevrådet og vi sætter
punktet på til næste møde. Peter undersøger andre
skolers måde at gøre det på.

Ad. pkt. 4
Ad. pkt. 5
Ad. pkt. 6
Ad. pkt. 7

Ad. pkt. 9

Eventuelt
10

som skal flytte ind på skolen på et tidspunkt
- Ove orienterede; det går planmæssigt. Peter
orienterede om elevernes ønsker til skolegården,
Janet fortalte om elevernes ibrugtagning af
skolegården samt de projekter de har gang i.
- Ventilationssystemet er svært at operere, måske skal
vi have en på kursus i at operere det. Charlottes mand
Ulrik har måske kompetencer vi kan trække på. Andre
småting mangler, men bliver lavet.

- booking af telt til skoleafslutning?
- Hvorfor har RLS ikke en
10. klasse?
- Hvorfor har vi ikke en
førskole længere?
- Didde bisættes i morgen

- René gør det
- Emne til et kommende punkt til drøftelse
- Da det kommunale tilskud forsvandt, blev det for dyrt

Næste ordinære møde onsdag den 7. juni kl. 19-22
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Referat fra bestyrelsesmøde RLS
onsdag den 7. juni 2017

Fraværende: Ove Friis,
Ordstyrer: René Berg

DAGSORDEN
Referat
1. Referat fra
bestyrelsesmøde
Dagsorden
2. Godkendelse

Referent: Claus Pawelczyk

INDHOLD

REFERAT

a. 4. maj 2017

a. Godkendt

a. 7. juni 2017

a. Godkendt

a. Samarbejde med
elevrådet

a. 45 års jubilæum

a. Drøftet med elevrådsformanden. Måske ikke så
relevant i forhold til det nuværende elevråd. Tages op
igen på første møde efter sommerferien. Elevrådet er
indkaldt til jobsamtaler.
a. Bestyrelsen står som regel for at sætte teltet op og
tage det ned igen. Idé om at købe eget telt. Michael vil
gerne undersøge nærmere. René skriver med nærmere
info om teltet.
a. Personalet tænker, at det måske er ved at være lidt
sent at markere jubilæet, indstiller at man udsætter til
50 års jubilæet. Peter påpegede, at det allerede er
meldt ud. Er også en anledning til at indvie personalets
skulptur og det nye magnolietræ. Lene foreslog en 4,5
km. ”march” for at markere de 45 år. Der blev stillet
forslag om at lave en indvielse af magnolietræ og
personaleskulptur og kalde det noget andet end et
jubilæum.

Drøftelser
4. Forretningsorden og
årshjul

- Tilrettet bilag drøftet

- begge godkendt.

5. Status på
musikværkstedet

- Bilag udleveret og
gennemgået af Peter

- Der er pt. 23 elever i musikværkstedet. Martin er ved
at undersøge om der er nye mulige undervisere. Planen
er, at vi beder elever og forældre melde tilbage inden
udgangen af juni. Karoline har tilbudt at administrere
musikværkstedet. Ambitionen må være at få gang
musikværkstedet i gang. Priser, administration, ønske
om rentabilitet for skolen samt mindsteantallet af
elever blev drøftet. Forslag om samarbejde med
Randers musikskole eller andre partnere. Måske lade
musikværkstedet blive en del af hjemmesiden.

6. Principper for udlån
af lokaler, bl.a. den nye
sal

- Tilrettet bilag drøftet

- Der blev drøftet om klassearrangementer også skulle
udløse en symbolsk leje på f.eks. 50,-

9. SFO åbningstider

- Bilag gennemgået ved

- Skolen har et ønske om af flytte lukketiden på

Opsamling sidste møde
3.

a. Sidste skoledag
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Orientering
7. Skolens ledelse

8. Udvalg

Janet og Claus.

hverdage fra 17.00 til 16.30. Ønsket blev drøftet og der
var enighed om, at gå videre med en undersøgelse af
forældrenes behov.

- Forsikringsoversigt
- Budgetopfølgning
- Arbejdstidsaftale 2017/18
- Ny-ansættelser

- Gennemgået. Vi overvejer at skifte til årsskiftet.
- Gennemgået
- Udsættes til september-mødet
- Frist for lærere 12. juni. Samtaler 14. juni. Pt. 25
ansøgere. Pædagogopslag ude, frist 18. juni, samtaler
mandag den 26. juni, deltagere: Chris, Charlotte.
Skolens ledelse har truffet en beslutning om at ansætte
Ove til jobbet som pedel i en ansættelse på et år.
Bestyrelsen godkender en årsansættelse.
(Vi skal fremover have ekstra opmærksomhed på
kompetenceplanen i forbindelse med ansættelser, der
nedsættes på næste møde et udvalg som kan revidere
kompetenceplanen) udtræder derfor af bestyrelsen.
Esther træder ind i hans sted.
- Udsendes elektronisk
- Der har været afholdt møde med Skole-IT om
ændringer til layout og indhold. Møde om brugen
aftales snarest.

- Årskalender
- Aktuelt
- Hjemmeside

- Legeplads
Beslutninger
Ad. pkt. 3a

- Bestyrelsen laver en anden form for markering i
sensommeren, hvor personaleskulptur og magnolietræ
indvies med et glas og lidt snacks. Datoforslag torsdag
den 28. september kl. 15-17.
- Forretningsorden og årshjul godkendt. Bestyrelsens
dokumenter lægges op på hjemmesiden af René.
- Peter arbejder videre med musikværkstedet.
- Godkendt

Ad. pkt. 4
Ad. pkt. 5
Ad. pkt. 6
Ad. pkt. 7

- Årsansættelse af Ove godkendt. Ove udtræder af
bestyrelsen og Esther træder ind i hans sted.
- Et kompetenceplansudvalg nedsættes på septembermødet, interesserede: Chris, Janet og Claus.
- Gennemgang af arbejdstidsaftalen udsættes til
september-mødet.
- Årskalender udsendes elektronisk til orientering
(bemærk det kun er en foreløbig kalender)

Ad. pkt. 9
- Janet og Claus går videre med en undersøgelse af
forældrenes behov for pasning i SFO mellem 16.30 og
17.00. Janet og SFO arbejder videre med en fleksordning for tidsrummet med tilmelding dagen før.
Eventuelt
10

- Årskalender for SFO, kan

- Lægges fremover på RLS kalender
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skolens SFO have deres
egen Googlekalender?

Næste ordinære møde onsdag den 7. september kl. 19-22
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Referat fra bestyrelsesmøde RLS
onsdag den 7. september 2017

Fraværende: Lene Blumensaat, Søren Kjeldsen, Michael Kristoffersen,
Ordstyrer: René Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
Referat
1. Referat fra
bestyrelsesmøde
Dagsorden
2. Godkendelse

INDHOLD

REFERAT

a. 7. juni 2017

a. Godkendt

a. 7. september 2017

a. Godkendt

a. Gennemgang ved René og
Peter samt nedsættelse af
udvalg.

a. Udvalg: René, Peter, Claus, Janet, Chris, Michael og
Søren

4. Forældreudvalg

a. Drøftelse af forældreudvalg.

a. Peter fortalte om det pædagogiske personales tur til
Bernadotte-skolens forældreråd. Udvalget vil kunne
bruges bl.a. rådgivende og til praktiske opgaver,
mulighederne er mange, også til at skabe liv på skolen
udenfor almindelig åbningstid, måske hjælpe til at lave
skolen grønnere/sundere. Kunne også give muligheder
for at kvalificere bestyrelsens arbejde. Måske muligt at
have det som en støtteforening med de muligheder det
giver. Vigtigt at lave en beskrivelse af arbejdets formål,
indhold og fylde. Peter undersøger om skolen har noget
på skrift om Bernadotte-skolens løsning, som sendes til
René.

5. Socioøkonomiske
referencer for
grundskolekarakterer

a. Gennemgang af
undersøgelse

6. Lilleskoledøgn

a.

Drøftelser
3. Kompetenceplan

a. Peter præsenterede uddrag fra
https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen,
både på skoleårene 14/15 og 15/16, samt
sammenligninger med andre skoler i Randers. Tallene
og deres baggrund blev drøftet, jfr. Det af René
udsendte bilag. Bl.a. blev spørgsmål som: Er RLS en
skole, som vægter karakterer højt? Kan man interessere
sig for hvilke overvejelser, der er i spil, når forældre
vælger skolen og hvilken betydning karaktererne ved
prøverne har? Chris foreslog at nedsætte en
studiegruppe, som kunne undersøge tallene, deres
baggrund samt RLS´ elevers videre færd i livet.
a. Peter orienterede om idéen og arbejdet med at lave
et fælles inspirationskursus for de pædagogiske ansatte
på de jyske lilleskoler fredag d. 10.- til lørdag d. 11.
november. Steen Nepper Larsen og Lars Kruse er
oplægsholder, døgnet holdes på Kysthotellet i Grenå.
Fokus bliver på det aktuelle undervisningslandskab,
begrebet dannelse, lilleskolernes rolle i fremtidens
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uddannelseslandskab samt æstetikkens rolle i skolen.
Der bliver brug for en forældreovertagelse af skole og
SFO.
Orientering
7. Skolens ledelse

Beslutninger
Ad. pkt. 3
Ad. pkt. 4

Ad. pkt. 5
Ad. pkt. 6
Ad. pkt. 7
Ad. pkt. 9

Eventuelt
10

- Arbejdstidsaftale 2017/18
- Skolens politikker
- kompetenceudviklingsplan
- Kompetenceoversigt
- Personalesituation
- MUS samtaler
- MED udvalg status
- 45 års jubilæum
- Budgetopfølgning
- Aktuelt

- Drøftelse af en plan for dagen samt en egnet dato.
- Peter og Claus er begyndt på diplomuddannelse i
kulturledelse.
- Gult Hold og Anders er gået i brechen for at mindske
trafikken foran skolen.
a. Udvalg: René, Peter, Claus, Janet, Chris, Michael og
Søren
a. Peter undersøger om skolen har noget på skrift om
Bernadotte-skolens løsning, som sendes til René.
Bestyrelsen arbejder videre derfra.
a. Chris og Claus arbejder videre med idéén om at
nedsætte en studiegruppe, som kunne undersøge
tallene, deres baggrund samt RLS´ elevers videre færd i
livet.
a. 45 års jubilæum laves om til en ”jubi-dag” af den nye
skole med plantning magnolietræ, bronzeskulptur og en
overraskelse onsdag den 4 oktober. Køreplan laves af
Peter og Claus og sendes rundt i bestyrelsen, AnneMette, Sandra og Charlotte undersøger om Lilla Hold
kunne stå for en café. Husk at invitere mindefonden,
avisen, tv2østjylland, tidligere ansatte osv.
- God idé at lave gruppesamtaler (GRUS)
- LUS-samtaler
- Elevskift i klasserne, procedurer og retningslinjer.
- Hjemmesiden er oppe at køre, mangler stadig
finpudsning.

Næste ordinære møde tirsdag den 10. oktober kl. 19-22
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Fraværende: Charlotte Maate, Esther Schiermer,
Ordstyrer: René Berg

DAGSORDEN
Referat
1. Referat fra
bestyrelsesmøde
Dagsorden
2. Godkendelse

Referent: Claus Pawelczyk

INDHOLD

REFERAT

a. 7. september 2017

a. Godkendt

a. 10. oktober 2017

a. Godkendt

Drøftelser
3. Kompetenceplan

a. Orientering fra udvalget

a. Der har været afholdt to møder. Der er ryddet op i
fejl og mangler og der er konstateret punkter som vil
blive genstand for yderligere drøftelser, evt. i
bestyrelsen.

4. Checkliste fra
bestyrelsen

a. Gennemgang iht. Årshjulet
af bestyrelsens opgaver

a. Gennemgået ved Peter. Ønske om at drøfte pkt. 11
og pkt. 14 på et kommende bestyrelsesmøde, evt.
sammen med personalet. Vigtigt at lave noget man kan
tage afsæt i og kan danne en ramme og et formål med
drøftelsen.
b. Der må gerne udarbejdes en elevprognose til et
kommende bestyrelsesmøde.
c. En opsamling og evt. revidering/skriftliggørelse af
skolens politikker kunne være en god idé, men det skal
være meningsfuldt for de involverede. Skolens ledelse
arbejder videre med at samle sammen.

5. Hjemmesideudvalg

a. Udvalget orienterer om
status

a. Vi har skiftet platform, men mangler stadig at
færdiggøre. Vi skal også beslutte hvem der har ansvar
for at drifte siden, når udvalget nedlægges. Layout blev
drøftet, sættes på til et kommende møde.

6. Forældreråd

a. Opsamling fra mødet med
forældrene

a. Lille fremmøde (1), Udvalg nedsat bestående af
Mads, Lene, Charlotte og Rikke vil arbejde videre med
et forslag til en organisering. Måske skal man informere
bedre om indholdet til et kommende råd/forening/?
Man kunne informere om projektet den 3. november.

Orientering
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7. Skolens ledelse

- Skoleovertagelse 10.11

- Jubii-fest 3.11

- Ny børnehaveklasse
- Budgetopfølgning
- Finanslov

- Antimobbestrategi
- Lønaftaler 2018
- Forsikringsskifte
Beslutninger
Ad. pkt. 4

Ad. pkt. 5
Ad. pkt. 6

Ad. pkt. 7

Eventuelt
10

- Jubii-fest

- Chris fortalte at hans datter
stopper på skolen.
- Teltpriser

- Lærerne er i gang med at skrive ud til forældrene, så vi
kan få passet klasserne imens personalet er på
fælleskursus.
- Foreløbig plan udleveret og gennemgået.
- Bestyrelsen sørger for organisering af mad
(Chiligryde+brød)
- Se foreløbigt program
- Vi er ved at have den kommende børnehaveklasse på
plads.
- Gennemgået v. Claus. Vi ligger fint på nuværende
tidspunkt af året.
- Ser ud til at give en stigning næste år i forhold til
indeværende år, hvor meget og hvilke
”modtræk”/dispositionsbegrænsninger der kan komme
er endnu uvist.
- Er på hjemmesiden. Lovpligtigt pr. 1. oktober. Vi
drøftede indholdet, forældrenes rolle, regler for
udmeldelse.
- Foregår i november måned, når vi er klogere på
finansloven
- Vi skifter til Dansk erhvervsforsikring, som mægler,
beholder samme selskab Protector.
a. Bestyrelsen arbejder videre med at arrangere et
møde (evt. med medarbejderdeltagelse) med fokus på
skoleprofil/skoleplan (skolens værdigrundlag, mål og
kerneydelser samt en strategi-/udviklingsplan for de
kommende år.
b. Skolens ledelse udarbejder elevprognose til et
kommende møde.
c. Skolens ledelse arbejder videre med skolens
politikker.
a. Bestyrelsen sætter skolens hjemmesides layout på
som punkt til et kommende møde.
a. Mads, Lene, Charlotte og Rikke vil arbejde videre
med et forslag til en organisering af et forældreråd/en
støtteforening.
a.
a. Lene sørger for chiligryde, Søren og Turkis Hold står
for at sælge den, Skolen Handler drikkevarer, Søren og
Turkis Hold står for at sælge dem. Claus forsøger at
flytte Karoline til kl. 16. Peter og nogle forældre laver
noget for børnene fra 16-17.
b. Vi skifter forsikringsselskabsmægler til Dansk
Erhvervsforsikring.
- Bestyrelsen ønsker at Chris fortsætter i bestyrelsen.
- Michael har undersøgt pris på et telt 6x9 koster ca.
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27.000, 6x6 koster ca. 20.000. Den nuværende leje er
på 5.000,- pr. gang. Sættes på til drøftelse på et
kommende møde.

Næste ordinære møde tirsdag den 8. november kl. 19-22
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Fraværende:
Ordstyrer: René Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
Referat
1. Referat fra
bestyrelsesmøde
Dagsorden
2. Godkendelse

INDHOLD

REFERAT

a. 10. oktober 2017

a. Godkendt

a. 8. november 2017

a. Punkt 3 ”Turkis Hold” tilføjet. Punktet blev drøftet
først.

a.

a. Turkis Holds forældre fremlagde bekymringer på
bestyrelsesmødet omkring sygemelding og
efterfølgende vendte bestyrelsen samtalen med
forældrene.

4. Evaluering af Jubiidag

a.

a. Ønske om at vi bliver bedre til at bruge tiden på
møderne op til fælles arrangementer.
- Ønske om at vi fremover laver et udvalg og nogle
tovholdere der uddelegerer. Dejligt at stå for at
brændemærkning.
- Rigtig god dag. En af de bedste fester skolen har holdt.
Eleverne var meget med. God oplevelse omkring
Magnoliatræet. God musik, Cirkus-Jørgen gjorde det
godt.
- Det gik fint med maden. De Turkise børn hjalp godt.
- Gode tilbagemeldingerne fra deltagende børn. Flot
arbejde af de Turkise eleverne.
- Indtryk af en god dag.
- De Turkise børn og forældre gjorde et flot stykke
arbejde.
- Heldigt at vejret var så godt. Bidrog til den gode
stemning. Stor ros for det fine køkken der blev
afleveret.
- Der var ikke så mange til Karolines koncert. Måske skal
vi tænke det ind ift. et kommende møde.
- Overrasket over vi op til ikke var bedre til
organiseringen.
- Godt hvis vi laver et udvalg fremover til
planlægningen. Dejligt at høre nye forældres
begejstring over programmet og skolen.

5. Årshjul
- Budgetopfølgning 2
- Skolepenge 2018

a

a.
- Gennemgået ved Claus
- Gennemgået ved Peter. Forslag om et
indmeldelsesgebyr på 500 kr. Man kunne til gengæld
sætte gebyrer ved optagelse ned fra 1000 kr. til 500 kr.

Drøftelser
3. Turkis Hold (tilføjet)

Side 1 af 3

Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Onsdag den 8. november 2017
Besluttes.
Elevmoderation sættes på til drøftelse på et kommende
møde. Vi bør overveje argumenterne for og imod og
holde det op mod skolens økonomiske behov. Peter
laver informationsmateriale med sammenligning af
andre Randers-skoler og hvor mange forældre, der
bliver ramt til grundlag for en drøftelse.
- 7 gode spørgsmål til
bestyrelsen (s. 3)

a.

a. Gennemgået.

6. Revidering af
kompetenceplan

a.

a. Udvalget er stadig midt i arbejdet og vil gerne bruge
et møde eller to mere, inden der fremlægges.

7. Strategi- og
udviklingsplan 2018

a. Rammesætning for proces

a. På baggrund af drøftelse på sidste møde, om en
proces for en udvikling af en strategi- og udviklingsplan.
Peter fremlagde en mulig måde at gribe det an på og
det fremlagte materiale blev vendt som et muligt
udgangspunkt for et fælles møde om
værdier/visioner/startegier for bestyrelse og personale,
evt. inddrage/orientere skolens forældre. Det blev
besluttet at starte en proces omkring februar måned
med en køreplan over et års tid. Inden decembermødet har Peter vendt invitationen med personalet. På
december-mødet vendes en konkret proces for
arbejdet.

- Lønudvikling
- Sygefravær

- Bilag udleveret og gennemgået
- Bilag udleveret og gennemgået. Drøftelse af
kommunikation om sygefravær og fra hvem blev
drøftet. Punktet sættes på igen til decembermødet.
- Bilag udleveret og gennemgået
- Peter fortalte om kommende pædagogiske dage
- Falck kigger på beredskabsplaner

Orientering
8. Skolens ledelse

- Prognose for elevtal
- Pædagogiske dage
- Andet
Beslutninger
Ad. pkt. 5

Ad. pkt. 7

- Skolepenge: Indmeldelsesgebyr på 500 kr. Man kunne
til gengæld sætte gebyrer ved optagelse ned fra 1000
kr. til 500 kr. Træder i kraft pr. 1. januar. 2018. Peter
udarbejder information om søskendemoderation.
- Proces for strategiarbejde drøftes på næste
bestyrelsesmøde, december, og processen igangsættes
februar 2018.

Ad. pkt. 8
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Eventuelt
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a. Svar fra elevrådet fremlagt af René
b. Arbejdsgruppen til udvikling af en støtteforening har
holdt et møde. Der arbejdes videre i gruppen.

Næste ordinære møde tirsdag den 7. december kl. 19-22
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Fraværende: Sandra Hansen
Referent: Claus Pawelczyk
Ordstyrer: Rene Berg

DAGSORDEN

INDHOLD

REFERAT

1. Referat
1.1 Godkendelse

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

a. Peter fremlagde hvor mange
elever det drejer sig om og hvor
mange penge der gives i
moderation, både på 2. Barn
(250.000,-) og 3. Barn
(160.000,-). 11 familier har et
3. Barn gående på skolen.

a. Det blev drøftet hvordan det ville
berøre de familier der er på skolen,
samt kommende familier. Bør man
ændre vilkårene for familier, der
allerede er på skolen? Man bør
overveje om skolen har brug for den
ekstra kapital, inden man gør alvor af
det. Man bør også overveje om en
forøgelse af skolepengene skal ”tørres
af” på enkelte familier eller på alle.
Hvad gør andre lilleskoler? Man bør
tage stilling inden det bliver aktuelt
pga. en klemt økonomi. Man kan også
undersøge andre modeller for en
indførelse af en ændret
søskendemoderation. Måske kan man
indføre den lempeligt over en
årerække.

1. Årsbudget 2018

a.

2. Feriekalender
2018/19

a.

a. Kontoret er gået i gang i denne
uge. Sættes på igen til januarmødet.
a. Den udleverede ferieplan blev
godkendt med en ”ekstra” feriedag
tirsdag den 2. januar. Bilag med
korrigeret ferieplan vedlægges
referat.

2. Dagsorden
2.1. Referat fra
bestyrelsesmøde
3. Elevmoderation
1

4. Årshjul

5. Kommunikation om
sygefravær
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1.

a. Opfølgning fra sidste møde.

a. Skal bestyrelsen, skolens ledelse
kommunikere noget ud til skolens
forældre om sygefraværets omfang?
Skolens ledelse arbejder på en
fraværspolitik, som tages op med
skolens personale, inden det vendes i
bestyrelsen. Hvornår og om hvad
bestyrelsen skal informeres, bør
besluttes for bestyrelsen. Fraværet
ligger pt. på ca. 2,5 % uden
langtidssygemeldinger og 4,5 % med.
Sygefraværet er kun et
bestyrelsesanliggende, hvis det er en
del af et APV-arbejde. Er der en
generel bekymring i forældregruppen
mht. De ansattes sygefravær? Hvad
bør og ikke mindst kan skolen
informere forældrene om i
forbindelse med læreres sygdom? Hvis
der er nogen som er bekymrede… er
vi så gode nok til at folk kan stille
deres spørgsmål? Når et hold bliver
ramt af meget lærerfravær, giver det
meget uro og bekymringer, som kan
kalde på ekstra opmærksomhed på
kommunikationen omkring det givne
forløb fra især ledelse, men også
bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer
kan også være bro mellem ledelse og
forældregrupper, som har svært ved
selv at efterspørge kommunikation
direkte.

a. Peter lavede oplæg om det
kommende arbejde og
introducerede SWOT og TOWS

a. Bestyrelsesmedlemmerne
fremlagde deres individuelle bud på
en SWOT og derefter en TOWS.

a. Peter orienterede om
ansættelsen af Jan Stensby og
pædagogisk dag og juledagene.
Claus orienterede om Una. Året
i billeder er fuld af RLS.
a. Claus orienterede om
budgetopfølgning, saldo og løn
nov. måned.
a. Næste års 0. klasse er fyldt.

a.

6. Strategi og
udviklingsplan
1.

7. Orientering fra
ledelsen
1. Personalesituation

2. Budgetopfølgning
3. Elevprognose
opfølgning

a.
a.

8. Eventuelt
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2. Julebrev fra
bestyrelsen

a. Charlotte skriver, men
modtager gerne indspark.

b. Charlotte skriver en fælles mail ud
til bestyrelsen til besvarelse med
indspark.

a.

Ad. 3. Det blev besluttet at
bestyrelsen lader
søskendemoderationen ligge for nu.
Ad. 4.2 Feriekalender 2018-19 (bilag
vedlagt) godkendt.
Ad. 5. Ledelsen fremlægger
sygefraværspolitik for bestyrelsen
efter den har været behandlet i
personalegruppen.

9. Beslutninger
1.

Næste ordinære møde tirsdag den 9. januar 2018

Bilag 1 Ferieplan 2018-19

Skolernes ferieplan 2018/2019
•

Sommerferie (første skoledag) 13. august 2018

•

Efterårsferie 13. oktober – 21. oktober 2018

•

Juleferie 21. december – 2. januar 2019

•

Vinterferie 16. februar – 24. februar 2019

•

Påskeferie 13. april – 22. april 2019

•

Bededagsferie 17. maj – 19. maj 2019

•

Kr. Himmelfartsferie 30. maj – 2. juni 2019

•

Grundlovsdag 5. juni 2019

•

Pinseferie 8. juni – 10. juni 2019

•

Sommerferie (Sidste skoledag 28. juni 2019)
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De nævnte dage er inklusive

Side 4! af 4!

