
Referat for Randersgades Skoles skolebestyrelsesmøde  
 

Dato: 20.02.20                                                             
Kl.:  17.00 – 19.00                                                                   
Sted: Randersgades Skole  
Afbud senest 20.02.20, kl.10.00 til skolens kontor.  

 

Bestyrelsesmedlemmer: Repræsenteret Afbud 

Frederik Nissen – formand x  

Simon Pedersen - forældrerepræsentant x  

Morten Koefoed - forældrerepræsentant  Skoleskift 

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 B Godkendt 

2.  Beretning fra formanden  10 O • Vores skole er verdensmåls-certificeret. 
Det er STORT. 

• Vi bruger AULA til bestyrelses-
kommunikationen nu – det skal 

forsøges 😊. 

• Et første fælles Formandsmøde afholdt 
for formænd på Østerbro/indre by. 

• August 2020 overgår fritidshjemmet til 
skolen som KKFO. Fritidshjemsleder 
(Magnus) indtræder i skolens ledelse. 

• Morten Koefoed har forladt os – ind 
med en suppleant? (suppleanterne 
Anne og Kathrine er positivt indstillede). 

3.  Orientering bordet rundt 20 O Bjørk: Er det muligt med en projektuge til 
renovering af ”Lounge” / TV-rum? Start i stedet 
med en liste med ønsker, så tager vi den derfra, 
siger Jesper. Generelt: Elevråd-proces er lidt 
ustruktureret (mangler struktureret dagsorden). 
9. årgang kunne godt tænke sig en gallafest. 
Jesper: Jesper er stadig i skolelederuddannelsen 
på trods af mange opgaver. 

4.  Gennemgang af skolens kvalitetsrapport 
(sendes ud inden mødet). 

20 O Ser OK ud på trods af et meget udfordret år med 
renovering, udflytning, svamp og genhusning og 
fejl- og mangler i den nye Randersgades Skole. 

5.  Skolens økonomi – status og 
prioriteringer. 

15 O/D Jesper skriver nogle linjer efter snartkommende 
statusmøde omkring budget 19, og Frederik 



sender rundt til alle 
forældrebestyrelsesmedlemmer. 

6.  Forskudte valg. Diskussion omkring 
forskudt valg til skolebestyrelsen. 
(Elektroniske valg i 2022). 

10 D Vi har ikke tradition for forskudte valg, men det 
blev enigt besluttet, at vi meget seriøst overvejer  
forskudt valg til skolebestyrelsen fra 2022. Det 
forlyder, at der indføres elektroniske valg i 2022, 
hvilket skulle gøre den administrative byrde 
mindre. 

7.  Principper i 2020 – Vi starter med 
principper for AULA kommunikation, 
Skældud-politik, ny måltidspolitik og Brug 
af iPads/tablets i undervisningen (sikre 
vores elever får gode digitale vaner og 
hvordan elektronikken skal være med til 
at understøtte læring). 

20 D • AULA (sendt til Jesper). Eksempler på 
omfang og dybde i princippet. Ikke 
færdigt. 

• Skæld-ud: Lærerne skal tages i ed. 
Hvordan i forhold til Hafnia-modellen? 

• Måltid: Hvad der er i maden (sundhed) 
og hvornår/hvordan den spises? Ikke 
færdig. Ikke færdigt. 

• Brug af Ipads/tablets: Hvornår vi bruger 
dem / hvordan vi bruger dem / dem, 
som ikke har en (BYOD) / Skal det være 
al elektronik (mobiltelefoni)? Ikke 
færdigt. 

• Deadline på disse fire principper? 
Opfølgning på næste bestyrelsesmøde. 

8.  Eventuelt 5 O Mulige emner til næste møde: 
 

• Lokaludvalget på Østerbro anmoder om 
deltagelse 

• Mødeplan 

• Årshjul udformning: årets aktiviteter 
(motionsdag/idrætsdag, lærerens dag, 
temauger (bl.a. uge 6, osv).  

 

Kort: Der er forældre der er bekymret for, at 
eleverne kommer tidligt på fritidshjemmet. Der 
står 14.30 i skemaet og der er oplevelser af at 
nogle elever kommer kl. 13.30 – Jesper følger op 
på det. Det er 3. og 4. klasse og muligvis også 6. 
klasserne.  
 
Næste møde mandag, 20/4-2020 

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

10 O  

Vedhæftet til mødet:  
Referat fra sidste bestyrelsesmøde, den 18/12-2019. 
Skolens Kvalitetsrapport i PDF. 
 
 


