
Referat af Randersgades Skoles skolebestyrelsesmøde  
 

Dato: 16.06.20                                                             
Kl.:  17.00 – 19.00                                                                   
Sted: Randersgades Skole  
Afbud senest 16.06.20, kl.10.00 til skolens kontor.  

 

Bestyrelsesmedlemmer: Repræsenteret Afbud 

Frederik Nissen – formand x  

Simon Pedersen - 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  

Magnus Udam, fritidshjemsleder 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 B Godkendt 

2.  Beretning fra formanden  10 O Opdatering af SB-gruppen i AULA. 
Skolen skal have ros for styringen under Corona 
nedlukningen og op-lukning. 
Morten Koefoed er udtrådt af bestyrelsen 
grundet skoleskift. 
Erfaringerne fra RG’s renovering bliver brug ved 
andre renoveringer i Kbh’s ejendomme. 

3.  Orientering bordet rundt (herunder 
Corona-status / Genåbning). 

25 O RV orienterede om Profil og afslutning for 9. 
klasserne. 
Bred evaluering om hjemmeundervisningen og 
genåbningen. 
Positive tilbagemeldinger ift. de særlige vilkår og 
tiltag mht. Corona vedr. afleveringssituationen 
og opstarten af 1. maj-børn  

4.  Skolens økonomi – status og 
prioriteringer. 

20 O/D Der er en bekymring i forholdet til, at vi kommer 
ud af budget 2020 med et underskud på 600.000 
kr. Det betyder, at der bliver strammet ind på 
driften og vikarudgifterne. Realistisk vil vi gå ud 
af 2020 med et underskud, som skal indhentes i 
2021 

5.  Mødeplan / Årshjul (se mødeplansforslag 
nedenfor). 

15 D/B Mødeplan 20/21 blev godkendt. 
RV foreslog, at teamkoordinatorerne satte sig 
sammen i uge 32 og udarbejder et fælles årshjul 
for skolen – overblik for både skole, fritidshjem 
og forældre. Dette årshjul fremvises ved første 
SB-møde (24/8): 
Punkter: 
Lucia 



Morgensang 
Forældrenes dag 
Lærernes dag 
Motionsdag 
Skak-dag 
Sang i porten 
Evt. Idrætsdag 

6.  KKFO og bestyrelsens bemanding 
(herunder redegørelse for ny struktur).  

20 D Magnus undersøger, om en af de forældre, der 
sidder i fritidshjemmets forældreråd, vil træde 
ind i skolens SB 
Katrine Hegelund træder ind i bestyrelsen som 
forældrerepræsentant og erstatter hermed 
Morten Koefoed  

7.  Eventuelt (herunder status på Principper, 
såfremt der er tid). 

10 O De principper, der ligger, samt de nye der er 
under bearbejdning, vil blive diskuteret på 
temadagen for skolens MED-udvalg d. 4/9-20. 
Når dette arbejde er gjort, vil de blive sendt til 
SB, og så bliver ”Principperne” sat på 
dagsordenen d. 27/9 til debat og godkendelse. 
 
SB sender et spørgeskema til skolens forældre 
vedr. Corona-tiden og giver en tilbagemelding til 
ledelsen 

8.  Lukket punkt (Bjørk fritaget fra dette 
punkt). 

10 O Personaleændringer 

Vedhæftet: Referat fra sidste bestyrelsesmøde, den 20/02-2020. 
 
Forslag til Skolebestyrelsens kommende mødedatoer – samt punkter til opfølgning: 

• Mandag, 24/08-2020: Årshjul (aktiviteter) for hele skolen 

• Tirsdag, 27/10-2020. Debat og godkendelse af ”Principper”, der har været på MED d. 4/9 

• Onsdag, 09/12-2020 (fælles RG + KKFO) 

• Torsdag, 11/02-2021 

• Mandag, 12/04-2021 

• Tirsdag, 01/06-2021 


