
Referat af skolebestyrelsesmøde for Randersgades Skole 
 

Dato: 26.08.19                                                             
Kl.:  17.00 – 19.00                                                                   
Sted: Randersgades Skole  
Afbud senest 26.08.19, 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, 8.v – elevrepræsentant x  

Vibeke Backlund, viceinspektør, referent x  

Jesper Friis, skoleleder x  

Anne Kuld – forældrerepræsentant, supp x  

Kathrine Hegelund - – forældrerepræsentant, supp x  
 

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

Pkt. Emne Tid Type Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
fra sidste møde  

5 B Godkendt 

2.  Status på renovering / indflytning 20 O Orientering fra JF vedr. renoveringen og flytning 

3.  Beretning fra formanden  5 O Har været til møde med forvaltningen vedr. 
AULA. Forventet opstart i uge 43 

4.  Orientering bordet rundt 15 O Eleverne er glade for de nye lokaler. Der er mere 
stabilitet nu, hvor skolen igen er samlet.  
RV orienterede om vores engagement i C40 – vi 
har tiltag i både uge 39 (temaugen) og i uge 41 
(C40-ugen) 

5.  Forældredagen, herunder en generel 
“snak” om trivsel og tiltag på RG 

30 D Brev til forældre om tilmelding til forældredagen 
skal udsendes i uge 35. Der skal være mulighed 
for at melde sig til en halv dag. Forældrene 
tilmelder sig til lærerteamet og JF/VB – skal der 
være ”ud af huset”- aktiviteter, skal ledelsen 
orienteres. 

6.  Kort om skolens økonomi – status og 
prioriteringer 

10 O JF orienterede – økonomien skal på ved næste 
møde. Frederik sender Carstens skriv til ledelsen 

7.  AULA Status  10 O Kører fra uge 43 – der er kursus for personalet d. 
8/10 

8.  Plan for udarbejdelse af principper, 
herunder forældre-forældre 
samarbejde og skole-forældre 
samarbejde i forbindelse med 
skoletilbud (særligt mobiltelefoner når 
eleverne er på ekskursioner og 
lejrture) 

15 D Der skal prioriteres i forhold til hvilke principper 
og i hvilken rækkefølge de enkelte principper 
bringes til debat og beslutning på SB-møderne. 
VB/JF kommer med et udspil. 

9.  Eventuelt, herunder den nye 
skoleaftale 

10 D Skoleaftale skal på som punkt på næste møde. 
SB-mødet der er fastlagt til d. 22/10 flyttes til d. 
1/10, samme tid. 



Indvielsen af den nyrenoverede skole flyttes fra 
d. 27/9 til d. 1/11 pga. forsinkelser i byggeriet. 

Vedhæftet denne dagsorden: Breveksempel fra Vibenshus 


