
Referat af skolebestyrelsesmøde for Randersgades Skole 
 

Dato: 01.10.19                                                             
Kl.:  17.00 – 19.00                                                                   
Sted: Randersgades Skole  
Afbud senest 30.09.19, kl.10.00 til skolens kontor.  

 

Bestyrelsesmedlemmer: Repræsenteret Afbud 

Frederik Nissen – formand x  

Simon Pedersen - forældrerepræsentant x  

Morten Koefoed - forældrerepræsentant  x 

Mette Boye H. Beeck - forældrerepræsentant x  

Bo Kristian Haue - forældrerepræsentant x  

Carsten Ransgaard Olesen - forældrerepræsentant  x  

Ole Kassow – forældrerepræsentant  x 

Kira Schlifer - medarbejderrepræsentant  x  

Rikke Villumsen – medarbejderrepræsentant x  

Bjørk, 9.v – elevrepræsentant x  

Vibeke Backlund, viceinspektør, referent x  

Jesper Friis, skoleleder x  

Kathrine Hegelund – forældrerepræsentant, suppleant x  

Anne Kuld – forældrerepræsentant, suppleant x  
 

 
Type: B = beslutning /   D = drøftelse   /  O = orientering 

Pkt. Emne Tid Type Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
fra sidste møde  

10 O Godkendt 

2.  Beretning fra formanden  15 O Spændende med forældredagen i morgen. RG 
har haft en artikel på KLF-net, og det har sat skub 
i processen med at få skolen tilbage i en roligere 
hverdag uden så mange indeklimaproblemer. 
Der er forskellige udmeldinger om, hvorvidt 
AULA kommer til at køre som forventet i uge 43. 

3.  Orientering bordet rundt 20 O Dejligt, at vi er samlet igen. 
9. klasserne har haft en fin lejrtur til Berlin. 
8. klasserne har været på udveksling i 
Middelharnis (Holland), og det har været en 
spændende og lærerig tur. 
Uge 41: 
 Erasmus+ “Sustainable Mobility – Sustainable 
Communities”, besøg af 21 elever fra Irland, 

Spanien og Litauen. 
City Transformers:I forbindelse med C40 
klimamødet i København kommer der 16 elever 
fra Mexico City, London og Moskva. De er 
indkvarteret på Danhostel Ishøj, sammen med 9 
af vores elever fra 7. - 9. klasse. 
 Klima Ambassadørene:  
5 piger fra 8. og 9. klasse skal facilitere det, der 
hedder "Youth Take Over Summit", hvor de unge 
overtager rådhuset en dag. Her arbejder de med 
rundbordsdialoger, så de kan komme med et 
idÃ©katalog, som C40 borgmestrene kan tage 
hjem til deres egne byer med inspiration til 
klimaløsninger.  
Klima Ambassadørerne skal stå for at styre 
dialogen ved de forskellige borde, hvor der er 
deltagere fra forskellige lande. 
 



Eleverne skal orienteres om, at der ikke er grund 
til bekymring mht. skimmelsvamp på skolen. 
Dette gøres på samlingen d. 11/10 

4.  Skimmelsvamp-situationen på 
Randersgade 

25 O JF orienterede om indeklimaet. Rambøll er 
meget aktivt tilstede, og det forventes at med 
balanceringen af ventilationsanlægget og 
rengøring med specielsæbe, så kommer vi i mål. 
Vi har fået 350.000 kr. mere til indkøb af tabte 
materialer 

5.  Fejl- og mangelsituationen omkring 
renoveringen 

25 O Meget ER blevet ordnet, og hovedentreprenør 
har ”mandet op”, så det er blevet bedre. Der vil 
fortsat være opfølgende møder mellem ledelsen, 
AMR, teknisk medarbejder, arkitekt og 
projektansvarlig fra BYG-Kbh. 

6.  Kort om skolens økonomi – status og 
prioriteringer 

15 O 3. prognose viser et lille underskud på 260.000 
kr. 

7.  Eventuelt 10 D Budgettet skal tages op på næste SB-møde. Der 
bør sendes et forældrebrev fra ledelsen før 
efterårsferien, som fortæller, hvor langt 
byggesagen er, og hvordan det står til med 
indeklimaet. 
Skolens årshjul skal præsenteres på SB 

 


