
Referat for bestyrelsesmøde på Randers Lille Skole  

Dato 4.4.2022 

Ordstyrer Rene Berg 

Referent Heidi Lykke Schøler 

Afbud:  Sara, Esther, Maiken, Mads Enslev 

Dagsorden Indhold Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt 

   

2. Godkendelse af referat  Referat godkendt 

   

3. Siden sidst Claus orienterer: 
Aktuelle sygemeldinger og vikardækning. 
 
Gennemlæsning af opslag til lærerstilling, ingen 
indvendinger fra bestyrelsen. 
 
 
 
 
Åbne uger er i fuld gang på vanlig vis og på tværs af 
holdene. 
 

Der skal ansættes ny klasselærer til orange 
hold. Claus orienterer i nyhedsbrev. 
Der bliver nedsat ansættelsesudvalg. Som 
tidligere ved lærerstillinger møder et 
børneudvalg kandidaterne på 
samtaledagen og børnenes betragtninger 
bliver hørt, inden der peges på kandidat. 



Gyngestativet bliver skiftet, det bør være klar til brug 
efter påskeferien 
 
Randers Lille Skole er inviteret til møde i Randers 
kommune til drøftelse af opgaven med undervisning af 
ukrainske flygtningebørn. Claus deltager i mødet 

 
 
 
 

   

4. Opsigelse af samarbejde med 
elever 
 

- Generel drøftelse af skolens dilemmaer og rolle 
Claus og Betina orienterede om mulighederne for at 
afklare eventuelle støttebehov og efterfølgende søge 
økonomiske midler til at støtte elever med særlige 
behov, herunder blev der også orienteret om de tilbud 
PPR har, for at understøtte forældre og personale i at 
skabe gode rammer for trivsel og læring.       

Randers Lille Skole gør et stort arbejde for at skabe et 
inkluderende læringsmiljø for alle elever, men må 
erkende at ikke alle elever, trives optimalt i de mere 
uforudsigelige læringssammenhænge, hvor den kendte 
praksis ”overskrides” og man arbejder på tværs, som 
det eksempelvis sker i åben uger og andre 
sammenhænge. Claus orienterede om vigtigheden af at 
det allerede tidligt, når nye forældre viser interesse for 

I henhold til skolens kompetenceplan skal 
en opsigelse af samarbejde med en elev, 
indstilles til bestyrelsen inden den 
effektueres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



skolen, kommunikeres tydeligt at RLS har en særlig 
profil, der ikke nødvendigvis passer godt til børn med 
stort behov for struktur og forudsigelighed.    

Randers Lille skole bestræber sig på at der skal være en 
grundig afklaring om skolen selv på nogen måde kan 
løfte opgaven, inden det kommer på tale at afbryde et 
samarbejde. 

 
 
 
 
 
I situationen hvor der kan opstå tvivl om 
hvorvidt Randers Lille skole er det rigtige 
tilbud til elever, der allerede går på skolen, 
skal der i afklaringsprocessen være tydelig 
kommunikation med høj grad af 
skriftlighed. 

   

5. Eventuelt Det nævnes at der mangler faldsand på legepladsen 
 

Claus giver besked til Ove, som kan evt. 
kan indhente et eller flere tilbud på 
opgaven. 
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