
Referat af skolebestyrelsesmøde for Randersgades Skole 
 

Dato: 19.03.19                                                             
Kl.:  17.00 – 19.00                                                                   
Sted: Kennedygården, Nøjsomhedsvej 10  
Afbud senest 19.03 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  

Susanne Lundh – medarbejderrepræsentant  x 

Bjørk, 8.v – elevrepræsentant x  

Vibeke Backlund, viceinspektør, referent x  

Jesper Friis, skoleleder x  
 

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

Pkt. Emne Tid Type Referat 

1.  Besøg af projektleder Birgitte 
Skak (renovering og 
genindflytning) 

30 D Under dette møde deltog: Sabina Happel, Sweco – Tille 
Panduro, BUF-BYG – Birgitte Skak, BUF-BYG. 
Tidsplanen bliver fulgt, der er dog bekymring for at 
skolegården ikke bliver helt færdig, og der skal derfor 
udarbejdes en ”plan B”, hvis det viser sig stadig at være 
en bekymring d. 1/5. Sweco oplyser, at bliver tidsplanen 
presset vil de op skalere bemandingen på byggeriet. 
Ledelsen, Mette Boye og vores tekniske medarbejder 
deltager ved før afleveringsmøderne for begge bygninger. 
Mette Boye deltager desuden ved 
tilbageflytningsmøderne. 

2.  Godkendelse af dagsorden og 
referat fra sidste møde 

5  Godkendt 

3.  Beretning fra formanden 
(herunder mail fra og til 
områdelederen omkring 
renovering) 

10 O Frederik udarbejder et skriv til forældrene vedr. 
tidsplanen for byggeriet. 

4.  Orientering bordet rundt 15 O - 

5.  Kort om skolens økonomi – 
status og prioriteringer 

10 O Der er skåret ca. 1.000.000 kr. på vores ramme i budget 
2019. Dette skyldes, at der skal betales til det nye 
administrative fællesskab og nedskæringer på rengøring. 
Der vil være en personaleregulering på bh. klasse 
assistenter og rengøring. 

6.  Forberedelse til AULA 
(implementeringsplan og 
anvendelsesstrategi) 

15 D Der er bekymring i SB om tidsplanen holder og der peges 
på at forældrene skal orienteres om det nye system. 

7.  Gennemgang af eksisterende 
principper for Randersgades 
Skole, herunder princip for 
Ipads og facebookside. 

15 B Opsætningen af SB’s principper må meget gerne have det 
samme ”udtryk” som Skolen på Strandboulevarden. JF og 
Frederik kommer med et udspil, som så godkendes i SB 
og MED 



(Beslutning om opdatering og 
behov for nye principper) 

8.  Medarbejder- 
trivselsundersøgelse 

10 O JF og AMR ser svarene igennem og giver en 
tilbagemelding til personale og SB 

9.  Rygepolitik 
(oplæg fra ledelsen) 

5 D Ledelsen udarbejder det endelige princip (Frederik 
gensender udkastet til ledelsen) 

10.  Udsmykning af skolen (Udtryk 
og markeringer på vægge) 

5 D Vi afventer input fra skolens team. Punktet skal tages op 
igen på SB 

11.  Eventuelt   - 
 


