
 

 
 
 

Referat 
skolebestyrelsesmøde 
 
  

 
21.08.2017 kl. 17.00 – 20.00 

 I MØRKE 
 

  

 

  

Fraværende:    

 
   
Godkendelse af referat:  
 
      
Orientering: 
 
Ledelsen: 
Diverse meddelelser: 

 Velkommen til Ulrich, som er ny i skolebestyrelsen. 

 

- Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag sendes): 
o Vi har forbrugt 1,5% mere, end vi må på nuværende tidspunkt. Dog bliver det udlignet pga. 

feriepenge. Vi har derudover fået 70.000 kr. til legeplads, samt vi mangler nogle 
elevtalsreguleringer.  

o Derfor er vurderingen, at når alle de penge er kommet ind, er vi på 0. 
o Wivi orienterer om regnskabet. 
o Vi har også i år en plan om at betale 800.000 kr. af vores underskud. Vi skal dog bare holde os 

under 5%. 
 

- Kort orientering 
 

- Sygefravær - gennemgang af fraværet: 
o Wivi orienterer om Firkløverskolens sygefravær. 
o Vi har nu 19,2 fraværsdage pr. medarbejder. Det er en stigning. 
o Korttidsfravær er faldende, mens langtidsfraværet er stigende. Det er der gode forklaringer på. 
o Vi er indkaldt til møde på forvaltningen igen pga. vores fravær. 

 
- Skolebestyrelsen næste skoleår: 

o Formand: Nete Ankerstjerne 
o Konstitueret næstformand: Brian 
o Vi kommer til at mangle 2 forældrerepræsentanter fra Mørke. Vi prøver at finde nogle til 

forældremødet d. 27/9. 
o I Randers vil Paulina Posselt og evt. Pia Jacobsen blive spurgt. 
o Der skal vælges en skolebestyrelsesrepræsentant fra Mørke. Evt. kan vi lave valg til afdelingsmødet 

d. 13/9. 
 

- Forældremøde i september: Skolebestyrelsens beretning, nye medlemmer, temadebat i klasserne: 
o Stikordene fra årsberetningen skal sendes til børn- og skoleudvalget efterfølgende. 
o Nete aflægger beretning på forældremøder på begge afdelinger samt forsøger at hverve nye 

medlemmer til bestyrelsen. 
o Wivi orienterer omkring temadebat på forældremøderne. 
 

  
Formand: 
 
Andre: 
- Plan for E-learningsforløb for skolebestyrelsesmedlemmer: Første gang den 30. oktober 2017.  

  
 

Indkomne forslag: 
  

 
 
 
 



 

 
 
 
Temadebat:   

 Udviklingsplan for specialområdet – status v/Nete 
Nete efterlyser nogle til at skrive et læserbrev vedr. udviklingsplanen inden budgetforhandlinger i starten af 

september. Nete vil deltage på byrådsmøde den 4. september.  

Nete har været til borgermøde med velfærdslisten, som støtter os. 

Rygtet siger, at hullet lukkes og udviklingsplanen forkastes for nu. Efter valget vil den komme på 

dagsordenen igen. 

 

 Opfølgning på visionsseminaret  
o Udsættes til næste møde. 

 

 Hvad skal vi arbejde med næste skoleår? 
o Åben skole: Hvad vil vi med udeskolen – retningslinjer. 

 Vi skal have lavet principper for åben skole på Firkløverskolen. 
 10 medarbejdere skal på udeskolevejlederuddannelse i indeværende skoleår. 

 
o Skolevægring 

 
o Vidensdeling 

 
o Faglighed og selvhjulpenhed 

 
o Vedr. skolemad har vi fået en ordning med skolemad.nu, hvor maden til os leveres af Romalt Hallen. 

Det er meget børnevenlig mad. Det gælder både Randers og Mørke. 

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

 
Beslutningspunkter: 

 Forretningsorden og principper gennemgås (bilag - læs det igennem, og ved ændringer eller kommentarer 

tages disse op – ellers godkendes): 

o Forretningsordenen godkendes med nedenstående rettelser. Herefter lægges det på vores 

hjemmeside.  

o Det skal skrives ind, at et af bestyrelsesmøderne er med elevrådsrepræsentanter. 

o Der er valg hvert 4. år til skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 medlemmer til 4 år og 4 medlemmer til 

2 år. Der skal så afholdes valg hvert 2. år. 

o Punkt 15 skal rettes til, at referatet fra forrige møde underskrives. 

o Der skal sættes punkter ind i nr. 12: Orientering, indkomne forslag, åben for tilføjelser og evt. 

Derudover godkendelse af referat. 

 

 Gennemgang af årshjulet (bilag): 

o Årshjulet er godkendt. 

 

 Principper for skole-/hjemsamarbejdet: 

o Vi skal have sat flere arrangementer i gang med forældrene: Netværk, foredrag mv. Eksempelvis et 

arrangement pr år til at starte med. 

o Principperne lægges på hjemmesiden. 

 

 Hjemmesiden: 

o Alle skal huske at lave et skriv om sig selv til skolens hjemmeside. 

 

 Godkendelse af instruks for kanosejlads (bilag): 

o Instruksen for kanosejlads er godkendt med følgende rettelser: 

o Inden afgang skal vejret tjekkes på DMI, og kontoret skal vide, hvilke elever og medarbejdere, der er 

med på sejladsen. Desuden skal der afleveres et telefonnummer. 

o Der skal før sejladsen indhentes forældretilladelse til deltagelse i vandaktiviteter. Det kan være en 

generel tilladelse for et år ad gangen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Til- og framelding til eksamen – en procedure. 

o Wivi orienterer om proceduren, som godkendes. 

 

 Lene og Wivi laver en instruks til endags- og lejrture ift. til katastrofer, behov for lægehjælp mv. 

  
Udvikling: 

- Facebooksiden – vi har besluttet, at på hver møde afsluttes med at snakke om, hvad vi sætter på. Hvad skal 
på efter dette møde? 

o Nete og Brian laver et kort oplæg til facebooksiden. 
 

  
Åbent for tilføjelser: 
 
 
Evt.: 


