Dagsorden/Referat for bestyrelsesmøde på Randers Lille Skole
Dato 8.11.2021
Ordstyrer Rene Berg
Referent Heidi Lykke Schøler
Fraværende: Ingen fraværende

Dagsorden

Indhold

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat

Referat godkendt

3. Kommunikation og PR
- RLS årshjul
- Bestyrelsens nyhedsbrev

Kort drøftelse af format og indhold.

4. Evaluering af 50 års jubilæum

Positive tilkendegivelser fra alle i bestyrelsen.

5.
-

Orientering fra ledelsen
a. Personalesituationen
b. APV
c. Status på naturhave
d. Budgetopfølgning

a. Claus orienterede om sygemeldinger, vikardækning
og kursus. Hvidt hold har bygget både i Ebeltoft.
Musik i udskolingen har sammen med Kasper
samarbejdet med Statsskolen.

Charlotte og Celia fortsætter processen med
hjælp fra Claus

b. Betina orienterede om opsamling på de forskellige
temaer, der er blev valgt på baggrund af
kortlægningen af APV. Betina fremhæver positivitet
og et stort engagement blandt hele personalet. Et
forsat fokusområde er
kommunikationen/informationsniveau blandt de
forskellige medarbejdergrupper/afdelinger. Der er
positive tilkendegivelser omkring formen med
personalemøder for alle. Det bemærkes at der skal
være skriftlig APV produkt tilgængeligt
c. Skolen blev ikke udvalgt af LB fonden til at modtage
midler. Skolehavegrunden er desværre kortlagt som
potentielt forurenet, hvilket betyder et stort arbejde
med at fjerne jord som skolen selv skal finansiere.
Grunden kan lejes men på lidt vanskelige vilkår.
Området må anvendes som det er på nuværende
tidspunkt og der er intet problematisk i de
plantekasser der allerede er etableret.
d. Claus orienterer om budgettet, herunder om
udgifter siden sidste bestyrelsesmøde, blandt andet
støjsikring af sal og ny projekter.

6.
-

Nedsætte arbejdsgrupper
a. Skolens politikker
b. Vedligeholdelsesplan
c. Hjemmeside

7. Ansættelse af skoleleder
- Bestyrelsens opgaver

a. Mads
b. Anne Mette, Ove, Claus, Søren spørges
c. p.t vedligeholdes nuværende hjemmeside, der skal på sigt
laves ny.

Det er besluttet at værktøjet ”do better”
afvikles, det forventes at der skal findes et
andet elektronisk værktøj.

Der udarbejdes skriftlig beskrivelse af APV
processen, herunder handleplanen.

c. Der arbejdes videre med at få fastlagt
rammer og økonomi i samarbejde med
Randers kommune. Dette er nødvendigt for at
kunne vurdere om planen med skolehaverne
bag Remisen kan/skal føres videre.

8. Eventuelt

Punkter til kommende
bestyrelsesmøder

Drøftelse af vikardækning og rammer omkring vikarer.

Indhold skolehåndbog

