
 

 
 
 

Referat 
skolebestyrelsesmøde 
 

11.06.2018 kl. 17.00 – 20.00 
 Mørke  

 

  

 

  
 

Fraværende:    

 
 
 Godkendelse af referat:  

 
  
Orientering: 
 
Ledelsen: 

Diverse meddelelser: 
- Regnskab (bilag) og budget ’18 

o Wivi orienterer om forbrugstal. Det ser fint ud – vi holder os inden for det, vi må forbruge på nuværende 
tidspunkt af året 

o Wivi præsenterer budget ’18.  
o Omkostningerne ved afregningen af lejrskole drøftes. Vi skal prøve at tænke i andre muligheder – 

eksempelvis, at nogle lærere tager hjem og sover. Vi arbejder videre med lejrskole for 7. og 9. klasse. 
- Orientering om plan for, hvornår elever får besked om evt. personaleskift 

o Lene orienterer om proceduren for besked om, hvordan elever og forældre får besked om næste skoleår. 
- Rigets tilstand v/Wivi og Lene 

o Vi er godt i gang med næste års planlægning, og vi følger procesplanen. 
o Der har været 3 henvendelser om mulige nye elever fra Favrskov. 
o Skole- og uddannelsesudvalget har lagt op til, at der muligvis kommer en besparelse på 1,5 million. 
o Der bliver flyttet 2 medarbejdere fra Mørke til Randers, og der er flyttet flere medarbejdere fra udskolingen 

til indskoling/mellemtrin inde i Randers. 
o Der er ansat flere gode folk i tidsbegrænsede ansættelser. 
o Arbejdstidsplanlægningen går fornuftigt fremad. 
o Sygefraværet er dalende igen – derfor gives der pizza igen den sidste uge inden sommerferien. 
o Næste skoleår skal Lene og Lina være afdelingsleder og konsulent for team R01. 
o Wivi fortæller om Aktiv på Tværs – en rigtig god dag. 
o Fodboldholdet (Olympic) vandt pokalen igen. 
o På onsdag skal hele skolen i Djurs Sommerland. 
o Der går godt med afgangsprøverne. 
o Møde for nye forældre på onsdag. 

 
  
Formand 

- Skolebestyrelsesnetværk, vi har haft et møde på Østervangsskolen - information v/Nete: 
o Nete orienterer om et kommende netværksmøde for skolebestyrelsesnetværk. Der er opbakning fra flere 

skoler. 
o Nete og Jannie har forsøgt at få etableret et borgermøde, men der er ikke kommet svar fra Torben 

Hansen, så det er ikke blevet til noget. 
Derudover har jeg haft et par møder med Elisabeth (autisme foreningen), Velfærdslisten, en forælder fra 
Vesterbakkeskolen. Desuden har Elisabeth og jeg forsøgt at planlægge et borgermøde, men er ikke blevet hørt 
endnu af kommunen.  

 
Andre: 

 
 
Indkomne forslag: 

 
 
Temadebat:   

- Udviklingsplan for specialundervisningen – hvor er vi i forhold til dette: 
o Wivi anbefaler, at skolebestyrelsen orienterer sig om, hvad skole- og uddannelsesudvalget har haft på 

dagsordenen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Oplæg vedr. differenceret takster. 
o Wivi orienterer om Firkløverskolens oplæg om differentierede takster. Tanken er, at eleverne skal 

kunne bevæge sig mellem de 3 forskellige kategorier.  
Oplæg vedr. opgaver ind i normalområdet fra Firkløverskolen 

o Wivi orienterer om et kommende møde med skolechefen, hvor det blandt andet skal drøftes, 
hvordan Firkløverskolen kan bidrage ind i almenområdet. Wivi vil lave et oplæg til mødet. 

 
Beslutningspunkter: 

- Valget til skolebestyrelsen er overstået. 
 
Kommende datoer for møder: 
 
20.08.18, kl. 17.00 – 20.00  
05.- 06.10.18 fra kl. 17.00 til næste dag kl. 13 
12.11.18, kl. 17.00 – 20.00 
10.12.18, kl. 17.00 – 20.00 
25.02.19, kl. 14.00 – 17.00 med deltagelse af elevrådsrepræsentanter 
29.04.19, kl. 17.00 – 20.00 
17.06.19, kl. 17.00 – 20.00 
 
Oplæg til visionsseminardatoer  

 
 
Udvikling: 

 
 
 
Åbent for tilføjelser: 

 
Skolebestyrelsen skal drøfte, hvad vi gør, hvis elever eksempelvis drikker alkohol på en lejrskole. Personalet efterspørger 
retningslinjer. Det samme er gældende ift. stoffer. 
 
Skolebestyrelsens holdning er: 
 

o At forældre henter deres barn hjem, hvis der medbringes eller drikkes alkohol på lejrskole. 

o At der stikkes en kurs ud på forhånd, og at den følges. 

o At der følges en 0-tolerencepolitik over for alkohol på skolen – også på lejrskolen. 

 

 
 
 
Evt.: 


