
Referat af skolebestyrelsesmøde for Randersgades Skole 
 

Dato: Mandag den 28/1 2019                                                          
Kl.:  17.00 – 19.00                                                                   
Sted: Kennedygården, Nøjsomhedsvej 10  
Afbud senest    28.1 kl. 13.00         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  

Susanne Lundh – medarbejderrepræsentant  x 

Bjørk, 8.v – elevrepræsentant x  

Vibeke Backlund, viceinspektør, referent x  

Jesper Friis, skoleleder x  

Anne Kuld – forældrerepræsentant, suppleant x  
 

 
Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering 

Pkt. Emne Tid Type Referat 

1.  Godkendelse af referat 
 

  Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden 
 

  Godkendt 

3.  Beretning fra formanden 
 

  Formanden vil gerne have et overblik over, hvordan 
situationen er på SPS og KIR. Se desuden referat 
under punkterne A-H 

4.  Orientering bordet rundt 
 

  Løst og fast 

5.  Skolens økonomi - status og 
økonomiske prioriteringer  

  Grundet vores udflytning fra Bispebjerg skole, vil skole 
overføre et overskud på ca. 1.100.000 kr. så 
merudgiften i 18/19 bliver dækket. 

6.  Evt. -  
Se nedenstående punkter 

   

 
 

• A: Status på stemning blandt lærere, ledelse og forældre (set fra skoleledelsens 

og lærer-repræsentanternes vinkel). Handling?  

Der er stadig et stort arbejdspres på både ledelse og lærere. Der er bekymrede forældre især på 9. – 
og 5. årgang. Der er sat ekstra ressourcer på 9. årgang, så vi sikre at de kommer så godt de kan 
igennem op til afgangsprøverne.  

• B: Status/tilbagemelding på vores brev til Forvaltningen (omkring økonomisk 

kompensation og uvildig kontrol med byggeproces). Handling? 



Frederik vil kontakte områdelederen ift. Det tilsendte brev d. 6/12-18. Forældrene er bekymret for 
om tidsplanen for byggeriet af RG – og om der er forsinkelse.  

• C: Forberedelse til AULA (og nyt websted og brug af Meebook). Frederik 

kommer med et oplæg på et kvarter (tema: indhold og udfordringer) og tager en 

projektor med i anledningen.  

Diskussion i gruppen om plusser og minusser ved forældre-Intra. Det blev forslået, at ved det første 
forældremøde i efteråret, skal der lægges linjer for, hvordan Aula skal anvendes af forældrene – 
disse linjer skal selvfølgelig lægges ind under SB’s principper, der vil være de overordnede. Der skal 
ses på modtager og afsender + målgruppe – tit skal man ikke ”svare alle”. 

• D: Opfølgning på breve fra forældre i forbindelse med genhusnings-skimmel-

igenhusnings-rengørings-undtagelsestilstanden. Handling? 

Der bliver svaret på henvendelser af både skolens ledelse, når de er stilet til denne. Formand svarer, 
når de er stilet til ham, og henvendelser, der er stilet til forvaltningen, bliver besvaret derfra. 

• E: Rygepolitik. Se bilag 

Frederik sender et udkast til rygepolitik ud til SB. Der skal udarbejdes principper for rygning ved 

næste SB-møde   

• F: Brug af Ipads i indskolingen. 

Der skal udarbejdes retningslinjer for anvendelse af IPad i undervisningen fx ”må der downloades 
spil?”  

• G: Skolens Facebook (i forhold til GDPR). 

Principper for vores facebookside skal medsendes som bilag til næste SB-møde  

• H: Lejrskolekasse (retningslinjer for indsamling af midler, planlægning og 

”afvikling”).  

Principperne for lejrskole og klassekasse blev diskuteret, rettet og vedtaget. Dette vil fremgå i det 
bilag (principer), der bliver udsendt til SB som ”lektie” til gennemlæsning inden næste møde. 

 

Næste SB-møde er d. 19. marts 2019 kl. 17-19 på Kennedygården. 

 


