
 

 
 
 

Referat 
skolebestyrelsesmøde 
 
  

 
10.06.2017 kl. 10.00 – 12.30 

 Sostrup Slot  
 

  

 

  

Fraværende:    

 
   
Godkendelse af referat:  
 
  
Orientering: 
 
Ledelsen: 
Diverse meddelelser: 

- Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag):  
o Wivi orienterer om regnskabet. Vi går ud med et fint og fornuftigt regnskab. 

 
- Kort orientering 

 
- Sygefravær - gennemgang af fraværet: 

o Vores sygefravær er dalende fra 20,4 til 18,2 dage. Vi har godt styr på vores langtidsfravær, men vi 
skal fortsat arbejde med vores korttidsfravær. 

o Det er fortsat SFO´en, der er hårdest belastet af fravær – primært i Randers. 
o Wivi orienterer om to langtidssygemeldinger pga. arbejdsskade. 

 
- Skolebestyrelsen næste skoleår: 

o Henrik træder ud af bestyrelsen, da deres børn går ud af Firkløverskolen. Dorte fortsætter gerne 
frem til næste valg, medmindre der er andre forældre, der har lyst til at træde ind. Vi undersøger 
muligheden for at dække deres poster ind. Vi afslutter med Dorte og Henrik til dimissionen – Wivi 
sørger for blomster, og Nete sørger for en gave.  
 

- Orientering om kørselsudbuddet: 
o Handicapbefordring har fået kørslen for Firkløverskolens elever pr. 1/8-2017. De får deres egne folk 

til at sidde inde på Kørselskontoret. Der vil blive en fast chauffør og to faste afløsere henholdsvis 
morgen og eftermiddag. Der bliver mellem 8 og 9 elever i hver bil/bus. Vedr. solokørsel er der 
samarbejde med Randers Taxa, men det vil blive meget svært at få solokørsel. Der er mulighed for 
at køre sit eget barn og få økonomi hertil. 

o Vi drøfter muligheden for at etablere et morgentilbud, for at forældre selv kan transportere sit barn. 
 

- Orientering om næste skoleårs planlægning: Arbejdstider for lærere og pædagoger. Vikarordning. 
Forældrekalender. Forældremøde i september – tema: 

o Ny lokalaftale for lærerne, hvor de må lægge 200 timer hjemme til forberedelse. 
o Der er en tilsvarende aftale på vej til pædagogerne. Det bliver en udfordring ift. vores vikardækning. 

Vi er derfor ved at udarbejde en ny model til vikardækning, hvor alle lærere og pædagoger får et 
modul til vikardækning. 

o Vi planlægger igen med to dage, hvor vi gerne vil have, at eleverne bliver hentet kl. 14.00. Det siger 
skolebestyrelsen ja til. 

o Vi laver en forældrekalender og sender ud. 
o Wivi orienterer om ny funktion som inklusionspilot samt en ”AKT-funktion” på en 10-12 timer om 

ugen. 
o LCR har to stillinger slået op – en IT-pilotstilling og en specialundervisningspilotstilling. 
o Wivi orienter om Skolen for Alle. 
o Forældremøde i september: Vi vil gerne have et tema på – det kunne være omkring sociale medier, 

besøg af SSP, skolevægringstema, skole-/hjemsamarbejdet eller oplæg fra teampersonalet selv om 
vedkommende emner for eleverne i teamet, hvor der bedes om input fra forældrene. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
Formand: 
 
 
Andre: 

- Plan for E-learningsforløb for skolebestyrelsesmedlemmer v/Janni:  
o Vi starter ved gå ind på siden: prologio.com 

o Der er 6 moduler, som samlet tager 1 time. Vi kan gøre det sammen på et kommende 
bestyrelsesmøde. 

 
- Kort fra mødet med specialskolerne v/Janni: 

o Jannie orienterer om årsmødet den 11/3-2017. Jannie opfordrer til, at vi melder os ind på 
facebooksiden: Netværk for specialundervisning. 

 
 

Indkomne forslag: 
  

 
Temadebat:   

 Budgetoplægget godkendes: 
o Udviklingspuljen kommer i stedet til at hedde aktivitetspulje. 
o Vi har købt en ny bil. 
o Skolebestyrelsen godkender det videre arbejde med budgetoplægget: Aktivitetspulje samt 

kursusoplæg. 
 

 Søgning af fonde:  
o  

 
 

 
Beslutningspunkter: 

 Datoer for næste skoleårs skolebestyrelsesmøder – obs på at afholde nogle af møderne i Mørke: 

o 21.08.17, kl. 17.00 – 20.00  

o 30.10.17, kl. 17.00 – 20.00 

o 11.12.17, kl. 17.00 – 20.00 

o 26.02.18, kl. 14.00 – 17.00 med deltagelse af elevrådsrepræsentanter 

o 23.04.18, kl. 17.00 – 20.00 

o 11.06.18, kl. 17.00 – 20.00  

 

 Lejrskole i Mørke – hvordan. Oplæg fra Lene: 

o Skolebestyrelsen godkender, at Mørke tager på lejrskole hvert 3. år – enten som samlet afdeling 

eller teamvist. 

 

Udvikling: 
- Facebooksiden – hvordan kan I som skolebestyrelse bruge den? 

o Opfordring til at skolebestyrelsen bruger facebooksiden som informationsorgan. Efter hvert 
bestyrelsesmøder beslutter vi, hvad der skal lægges op på facebooksiden. 
 

- Hvad skal vi arbejde med næste skoleår? 
o Åben skole: Hvad vil vi med udeskolen – retningslinier. 
o Skolevægring 
o Vidensdeling 
o Faglighed og selvhjulpenhed 

 
Ovenstående er forslag, som vi på næste møde kan tage beslutning omkring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- Status på vore udviklingsarbejder – afslutning og evaluering af udviklingspunkterne for dette skoleår: 
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 

 Har ikke haft mulighed for at mødes. Det er blevet mere tydeligt på hjemmesiden, 
hvem der er medlem af skolebestyrelsen, og dagsordener og referater er blevet 
tilgængelige. Der mangler fortsat beskrivelser af alle bestyrelsesmedlemmer – det 
gøres på et kommende møde. 
 

 Økonomi: Brian, Dorte 

 Har været på Randers kommune og snakke om økonomi. 

 Møde vedr. budgettet og aktivitetspuljen. 
 

 Skole/hjemsamarbejdet: Nete, Janni, Ingrid, Michael 

 Der har været arbejdet med de gode historier 
o Artikler i Kløvertidende 
o De gode historier ifm. udviklingsplanen. 
o Besøg af tidligere elev – Nadja. 

 
Overordnet set kan vi godt sige, at vi har nået målene. Dog kan vi stadig have et behov for at kigge på vores 
hjemmeside. Denne opgave ligger ved ledelsen – deadline er næste skolebestyrelsesmøde. 
 
 

 
Åbent for tilføjelser: 
 
 
 
Evt.: 


