Referat
skolebestyrelsesmøde

12.03.2018 kl. 14.00 – 17.00
Randers

Fraværende:
Repræsentanter fra elevrådet deltager kl. 14.00 – 15.00
 Velkomst og præsentation af elevrådsrepræsentanterne, skolebestyrelsen samt øvrige deltagere.


Præsentation af elevråds-repræsentanternes temaer mv.
- Mørke
- Randers



Drøftelser, spørgsmål og evt. svar.

Tak og farvel til elevrådsrepræsentanterne.

Godkendelse af referat:
Udsat til næste gang.
Orientering:
Ledelsen:
Diverse meddelelser:
 Kvalitetsrapporten
Wivi gennemgår kvalitetsrapport.
Bedre læsefærdigheder, skolevægring, elevfravær har været fokuspunkter i den forløbne periode.
Vi skal arbejde med: Bedre trivsel. Eleverne skal forberedes til trivselsundersøgelser. Karaktererne er
påvirket af, at vores målgruppe er sårbar. Vi ønsker flere elever med mindst 2 i gennemsnit i dansk og
matematik. Læringssamtaler med elever ved hjælp af Min Uddannelse. Vi ønsker flere til at tage hele eller
dele af afgangsprøverne.


Sygefravær
Fraværet pr. medarbejdere er fladet – mellem 2-3 dage per år. Positiv udvikling.



Økonomi og regnskab for 2017
Regnskabet 2017 ser fint ud, set i forhold til at vi har skulle indhente et underskud på 1,6 mio. Skolerne må
ikke gå i minus fremadrettet.
Tanker fra direktøren om, at der skal være en buffer på 2% for at undgå underskud. Dette kan kun ske ved
fyringer.
Regnskab for 2018 ligger fint. Forbruget ligger på ca. 16% af budgettet.
“Økonomi-udvalg”: Kate, Brian, Michael W og Wivi. Opdrag: Hvilke ting skal vi prioritere at investere i, så
pengene ikke klattes væk.



Besigtelse af udeskolen og kort fra arbejdet med udeskolevejlederne:
Udsat til næste gang.



Næste års planlægning – prognose:
Pt. mangler der elever i forhold til personalet i 2018/2019. dvs. at vi med de elever, vi har tilmeldt nu, er vi
mellem 6-7 personaler for meget. Men der forventes en større tilgang af elever i løbet af foråret/sommeren.
Antal elever på Randers er ved at være på max. Vi har mange i udskolingen, hvilket medfører mange elever
forlader skolen i de kommende år.



Skolefesten:
Tema: Verdens lande.



Kort info om en anderledes 10. skoleår på Frikløverskolen:
Michael Lassen orienterer.

Formand:
 Udviklingsplan for specialundervisningen:
Nete orienterer. Efterlysning af fokus på udvikling af specialskoler. Der er meget fokus på udvikling af
normal-skolerne. Der er tanker om at føre store beløb fra specialskoler til folkeskoler.

Andre:
Henvendelse omkring mulighed for ergoterapi på skolen. Eleverne har behov for bevidsthed omkring det
sensoriske område for at skabe trivsel.

Indkomne forslag:

Temadebat:
 Kommende valg til skolebestyrelsen:
Nye emner til skolebestyrelse: Ide kunne være at lave et dialogmøde for at orientere om, hvad
skolebestyrelsen laver.Der mangler 2 - der er ikke nogen opstillet fra Mørke. Henrik finder emner som kan
prikkes.


Er der noget, vi skal arbejde videre med på baggrund af mødet med elevrådet?
- I Randers ønsker man at få boden tilbage om fredagen, den skal bemandes af elever og enkelte voksne.
- Også den lille bod ønsker man at åbne.
- Der ønskes indkøb af fitnessudstyr.

Beslutningspunkter:

Udvikling:

Åbent for tilføjelser:

Evt.:
Næste møde: 23. april i Mørke kl.17.00
Næste næste møde: 11. juni i Randers kl. 17.00

