
 

 
 
 

Referat 
skolebestyrelsesmøde 
 
  

 
26.04.2017 kl. 17.00 – 20.00 

 Randers  
 

  

 

  
 

Fraværende: Kate, Janni   

 
   
Godkendelse af referat:  
 
  
Orientering: 
 
Ledelsen: 
Diverse meddelelser: 

- Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag): 
o Wivi gennemgår regnskabet. Vi har forbrugt 25% - det er det, vi må på de 3 måneder. 
o Vi har fået 90.000 kr. fra Randers Kommunes IT-satspulje til at købe 41 chromebooks for. Mørke 

bliver de første, der får chromebooks. Med årene får hele skolen chromebooks. 
o Der er lidt penge i regnskabet til at opdatere vores IT med. 
o Vi får fortsat børn visiteret. Senest er der visiteret 5 elever, som skal starte hurtigst muligt.  
o 40 lærere skal til forflyttelse i Randers kommune. Vi har 2 lærere og to pædagoger til forflyttelse. 

 
 

- Kort orientering: 
o I går afholdt vi forårsfestival med 10 lokale foreninger. En rigtig god dag. God PR for skolen. 
o Vi er godt i gang med næste års planlægning. Pt. er vi 148 elever. Hovedoverskriften for 

planlægningen er så få ændringer for eleverne som muligt. Vi tænker som udgangspunkt 2 grupper 
pr. team for ikke at blive for sårbare ressourcemæssigt. Næste år udnyttes lokalerne i Randers 
anderledes, så de enkelte teams får mere luft, og der bliver flere bufferrum.  

o Lærerne har fået en ny arbejdstidsaftale, som vi skal planlægge efter. Eks. giver det lærerne 200 
timer, som kan lægges uden for matriklen. Det skal registreres i fix og flex. 

o Vi planlægger næste år med teammøder to eftermiddage, hvor vi placerer valgfag. 
o Vi kigger på mødevirksomhed, funktioner og kurser. 
o Den 19. maj har vi pædagogisk dag, hvor vi har bedt eleverne hjem kl. 14.00. 

 
 

- Orientering vedr. valg til skolebestyrelsen: 
o Der er valg i foråret 2018. Der kan vi vælge, om vi vil have forskudte valg, hvor nogle vælges for to 

år, og nogle vælges for 4 år. 
 
 

- Sygefravær: 
o Sygefraværet er fortsat stigende. Korttidsfravær er lidt faldende, men langtidsfravær er stigende. 

Tallene er fra februar – vi håber, tallene fra marts ser bedre ud. 
o Vi har tilknyttet en konsulent fra Randers Kommune, som vi kan sparre med.  
o Vi tænker, at medarbejdere med et vist antal sygedage, skal sygemelde sig til Wivi. Vi overvejer, at 

man skal sygemelde sig hver dag. 
o Vi påtænker at se, om vi kan nå frem til en fraværsprocent – dissekere tallene. 

 
  
Formand: 
 
Andre: 

- Plan for E-learningsforløb for skolebestyrelsesmedlemmer v/Janni  
- Kort fra mødet med specialskolerne v/Janni 

 
 
 
 
 



 

Indkomne forslag: 
- Eksamen – udfordringer for vore lærere. Forslag til debat. Oplæg v/Wivi 
- Retningslinje for mobiltelefoner på Firkløverskolen (bilag) 

 
 
Temadebat:   

 Budget oplæg: 
o Der er nedsat en budgetarbejdsgruppe, som har kigget på, hvad vi gerne vil gøre for de penge, som 

vi har mulighed for at afsætte til udvikling: 
 Pengene skal øremærkes til udviklingsopgaver og andet (eksempelvis køb af bil og lejrtur), 

så de ikke forsvinder til andre ting. Det vigtige er at øremærke og værdisætte pengene. 
 Få sat navne på, hvem der ejer vores fokusområder, så opgaven og processen omkring 

den sikres. Give opgaven en værdi, hvem gør hvad og hvornår? Det skal sikre en strategisk 
linje, som kan dokumentere både udadtil og indadtil. 

 Søge fondsmidler. Det kan frigive penge, som så kan øremærkes andre udviklingsopgaver 
og -indsatser. 

 Udviklingsmidlerne skal afsættes for et år ad gangen – strategien skal være over flere år, da 
fundraising befordrer det. 

 Projekter, der ønskes ind i udviklingspuljen i det kommende år: 

 Principper for lejrture eller koloni: 
o Lejrtur i 3.-4. klasse, 7. og 9. klasse (1-2 overnatning).  
o Eleverne skal deltage i planlægningen af det. 
o Vi anbefaler, at den ene tur skal gå til København. 

 Vi mangler 150.000 for at få vores udeskole op at stå. 

 Multibane i Mørke 

 En ny bil (er det udvikling??? Det er drift, og den skal trækkes ud af puljen) 

 Kunne skolevægringsproblematikker være et udviklingsområde for skolen? Det 
kunne give os et provenu. 
 

 Kommende besparelse på Firkløverskolen jfr. møde om udviklingsplan for specialområdet: 
o Udviklingsplanen kommer formentlig i byrådet den 2. maj. Byrådet skal vedtage, om 

udviklingsplanen skal sættes i høring.  
o Det anbefales, at vi kommer mange til byrådsmødet den 2. maj kl. 16-18. Gerne mange forældre. 
o Vi skal sigte efter: 

 At det i sidste ende bliver dyrere økonomisk 
 At det vil komme til at ramme også de børn, som er i almenskolerne, hvor vores børn i 

højere grad skal inkluderes.  
 At der skal være en vis volumen for at børnene kan være i et fællesskab, og for at der kan 

være et professionelt læringsfællesskab omkring børnene. 
 Eleverne, som skal inkluderes, er i risiko for at blive/føle sig ekskluderet i almenskolen. 

 

 Søgning af fonde 
  

 Kørslen er kommet i nyt udbud (bilag) 
 

 
Beslutningspunkter: 

 Visionsseminar d. 9. – 10. juni: 

o Mulige punkter:  

 Principper for åben skoler 

 Høringssvar ift. udviklingsplan for specialområdet. 

 Udviklingspulje 

 Fokusområder 

 

Udvikling: 
- Kort oplæg om facebooksiden 
- Status på vore udviklingsarbejder (udsættes til næste møde) 

Fastlæggelse af ansvarsområder og ansvarlige: Opgaverne skal fordeles efter kompetencer. Der vælges ind 
på de 3 følgende områder senest efter sommerferien: Hjemmesiden: Henrik, Michael W – Skole-
/hjemsamarbejdet: Janni, Nete, Ingrid, Michael L – Økonomi: Dorte, Brian 

o Udviklingspunkter (skal behandles på næstkommende bestyrelsesmøde): 
 Hjemmesiden: Henrik, Michael W., Kate 
 Økonomi: Brian, Dorte 
 Skole/hjemsamarbejdet: Nete, Janni, Ingrid, Michael 

 
 
 
 



 

 
Åbent for tilføjelser: 
 
 
Evt.: 


