
 

 
 
 

Referat  
skolebestyrelsesmøde 

31.10.2016 kl. 17.00 – 20.00 
 Randers  

 

  

 

 

Fraværende:    

 
  
Godkendelse af referat:  
 
  
Orientering: 
 
Ledelsen: 
Diverse meddelelser: 
 

- Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag) 
- Kort orientering: Medarbejdere, madordning, pædagogisk weekend, skolefest 
- Sygefravær   

 
 
Formand: 

- Ejendomsservice? 

  
  
Andre: 

- Netværksmøde for skolebestyrelser den 30. august 
- Mørke og 10. klasse ved Ingrid: 

Facebookgruppen ”Forældre til specialbørn på Djursland” kan være et forum, hvor der gøres opmærksom 
på, at Mørke-afdelingen kan tage elever ind i et 10. klasses tilbud. 
 

 
Indkomne forslag: 
 

  
Temadebat: 

- Aftalemål med Randers kommune, herunder principper for Åben skole – oplæg ved Lene og Wivi 
Aftalemålet er 1-årigt, da vi er i en konsolideringsfase mht. skolereformen. 
Skoleforvaltningen har besluttet hvilke mål, vi som skole skal arbejde med. 
Vi skal arbejde med følgende mål: 

- Elevernes trivsel: Elevrådet skal inddrages i handleplan. 
- Medarbejdernes sygefravær. 
- Elevfravær. 
- Åben skole – skolebestyrelsen skal udarbejde principper for dette. 

 
- Kerneopgaven – kerneydelsen fra pædagogisk weekend 

Kerneopgaven er: Med udgangspunkt i elever med særlige behov, arbejder Firkløverskolen med elevernes 
faglige, sociale og personlige progression. Wivi gennemgår forskellen på kerneopgave og kerneydelse. 
Skolebestyrelsen ser deres kerneydelse således:  

- Tilsyn med skolen 
- Facilitering af beslutningsprocesser – give udtryk for meninger og holdninger 
- Støtte op omkring den faglige kerneopgave og ydelse og sikre, at det aftalte også gennemføres. 
- Bevæge sig op i helikopterperspektivet. 
- Være med til at udstikke kursen og sætte rammer – bidrage til at skabe rammen for at nå i mål 

med kerneopgaven. 
 

- Sygefraværspolitik og hvordan vi arbejder med denne  
Jfr. tid og trivsel 
 

 

 

 



 

 

- Digital mobning – mobiltelefoner oplæg Wivi 
Vi har en udfordring med eksempelvis elever, der optager lærere, elever der bliver mobbet via digitale medier 
mv. Der er behov for en drøftelse af, hvordan vi som skole forholder os til de problematikker – eksempelvis 
en politik på området. 
Ideer og perspektiver: 

- Må eleverne have mobiltelefoner med? 
- Tidlig indsats. 
- Skal eleverne aflevere deres mobiler i undervisningstiden? 
- Kan et forbud mod mobiler håndhæves i hverdagen? 
- Hvis der skal være et forbud, skal forældregruppen bakke totalt op. 
- Er vi nødt til at differentiere mellem eleverne – hvem kan have noget positivt ud af det, og hvem 

kan ikke? 
- Utrygt at være medarbejder, når eleverne optager dem i hverdagen – det kan handlingslamme 

personalet. 
- Oplysningsarbejde er vigtigt. 
- Vejen frem er ikke at lave forbud – det er der ikke i sig selv læring i for eleverne, og det er ikke 

bestyrelsen, der skal håndhæve et forbud. 
- Hvor stort er problemet egentlig? Kan det inddæmmes? 
- Oplæg ved SSP – også over for forældre. 
- Lave emneuge omkring temaet – gerne med input udefra. 
- Mobilen bliver også brugt konstruktivt til eks. støttesystemer. Hellere lære dem at bruge mobilen 

hensigtsmæssigt. 
- Forældrene skal mere på banen – de mangler oplysning.  
- Vigtigt at handle på hvert tilfælde – både elever og forældre. 
- Team på et forældremøde. 
- Omfanget er væsentlig større, end vi regner med. 
 
Temaet skal op igen på vores møde inden jul, så det får god tid. 

 
 
Beslutningspunkter: 
 
 
Udvikling: 
 

- Tid til at arbejde i ansvarsområderne: 
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:  

Har haft møde og forslag til konkrete initiativer, eksempelvis artikler. Inden der sendes 
noget ud, skal det omkring bestyrelsen – gerne via mail. 

 
 
Åbent for tilføjelser: 
 
 
Evt.: 
 
 
 


