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Fraværende: Tina, Betina, Mads,  

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

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

 
2. Referater   
Referat fra bestyrelsesmøde   a. a. Godkendt 

3. Musikværkstedet   
- Status 
- Drøftelse af organisering 

a. Musikværkstedets 
økonomi og nuværende 
skema gennemgået ved 
Claus 
 
 
a. Drøftelse af 
musikværkstedets historie 
og fremtid gennemgået ved 
Peter 

a. Løsningen, der blev besluttet i 
2019, fungerer indenfor de 
parametre, vi udstak inden 
beslutningen. 
 
 
a. ”Ejerforholdet” og 
organiseringen omkring 
musikværkstedet blev drøftet. 
Andre måder at organisere sig på 
blev undersøgt. 
 
a. Det blev besluttet at 
fritidstilbuddet musikværkstedet 
kører videre i sin nuværende form 
og måske på sigt suppleres af en 
”genopstandelse” af 
billedfagsskolen. Dvs. skolens 
ledelse har det overordnede ansvar 
for musikværkstedets økonomi og 
drift, mens den daglige ledelse af 
musikværkstedet varetages af en af 
værkstedets undervisere (pt. 
Martin) og den daglige 
økonomidrift ordnes i et 
samarbejde mellem denne og Else. 
 

4. Orientering fra ledelsen   
- Coronastatus 
- Status på bæredygtighedshave 
- Status på 
bæredygtighedsundervisningsmaterialer 

a.  
- Der sendes for tiden flere 
hjem med symptomer. 
- De ramte ansatte fra 
udbruddet før efterårsferien 
har efterveer: træthed, 
større sårbarhed for andre 
sygdomme og psykiske mén. 
- pt. en familie ramt og i 
isolation 

a.  
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- Dagene er præget af ”drift” 
og aflysninger/ 
omorganiseringer af 
undervisningen. 
 
a.  
- filmlejrskole på Grønt hold, 
god oplevelse 
- terminsprøver 
gennemføres 
- APV kommet i gang, 
dobetter-app. Et 
forsøgsprojekt vi er en del af. 
- interne ler- og læderkurser 
afholdt for skolens 
personale. APV sættes på 
bestyrelsesmøde i februar. 
- 2 udskolingselever ansat til 
at hjælpe med morgen-SFO 
fra 7. 30-8.00. 
- Arbejdstilsynet har været 
på besøg mandag den 30. 
november. Tilbagemeldingen 
har været uden påtale. 
 
a. Bæredygtighedshaven 
idégrundlag og status blev 
gennemgået ved Peter og 
Marie, som er tovholder på 
havedelen. 
Undervisningskasser 
fremstillet af Jan til brug i 
undervisningen i 
bæredygtighedshaven blev 
vist. 
Der er lavet en aftale med 
Randers Kommune om 
etablering af græsningsareal 
på Kr. Engvej, for at 
forebygge bjørneklo. 
 
Idéer: 
- invitere forældre ud med 
f.eks. stiklinger til Kr. Engvej 
- Forældreinddragelse fra 
start vigtig 
- billede fra samme vinkel 
med samme ”motiv” 4 gange 
om året.  
 

5. Årshjul   
 a.  a.  
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Næste ordinære møde den 19. januar 2021 

- Budget 
- Feriekalender 
- Skolepenge 

- Finanslov endnu ikke ansat 
- Ferieplan gennemgået ved 
Claus 
- Vi forventer at hæve 
skolepengene med 2% som 
aftalt pr. august 2021  
- Årshjul revideres på næste 
konstituerende 
bestyrelsesmøde. 

  

8. Eventuelt   
 - det blev besluttet af afvikle 

bestyrelsesmøde d. 19. 
januar i stedet for 
fællesmøde. På mødet vil 
ledelsen fremlægge plan for 
førskoletilbuddet. Derudover 
er der gennemgang af første 
udkast til budget. 
 
- Det blev drøftet, om der 
ved evt. afholdelse af 
førskoledage på Kr. Engvej, 
af sikkerhedsmæssige 
årsager bør etableres en 
form for afskærmning/hegn, 
der skærmer eleverne fra 
trafikken på Kristrup Engvej.  
 
 

 


