
 

 
 
 

Referat 
skolebestyrelsesmøde 
 
 

12.12.2016 kl. 17.00 – 20.00 
 Randers  

 

  

 

  

 

Fraværende: Ingrid, Henrik og Brian   

 
  
Godkendelse af referat:  
 
  
Orientering: 
 
Ledelsen: 
Diverse meddelelser: 

- Gennemgang af regnskab for sidste kvartal: 
o Wivi gennemgår regnskabet. Det ser ud til, vi går ud med et lille underskud. Det er ok, men vi lukker 

kassen nu for resten af året. 
 

- Kort orientering: Medarbejdere, nye elever, ansættelser af psykologer, skolefest: 
o Vi har sagt farvel til en pædagog og en lærer og har ansat 1 lærer og 2 pædagoger pga. flere elever. 

Vi har desuden ansat to psykologer.  
o R5-6 har fået 4 elever. R3-4 får 2 elever. 3, evt. 4 elever til Mørke. 1 på besøg til Randers. 
o Skolefestudvalget er i gang med planlægningen af skolefesten. Underholdning kommer udefra i år til 

både de yngste og de ældste. 
 

- Sygefravær:  
o Vi er en del af Tid og Trivsel. Vores mål var 17,6 sygedage pr. medarbejder pr. 1. januar 2017. 

Sygefraværet er nedadgående, og det, forventer vi, fortsætter. Vi håber at nå målet. 
 
 
Formand: 

- Skolen for alle v/Nete: 
o Nete orienterer om dialogmøde på Tirsdalens skole vedr. inklusion.  

 
- Landsmøde – skole og forældre v/Janni 

o Janni orienterer fra landsmødet: 
 Den 11. marts er der årsmøde i Netværk for specialundervisning, skole og forældre. 
 Den 1. april er der viden- og erfaringsseminar for skolebestyrelser i Region Midtjylland. 

o E-learning kursus for skolebestyrelser – 5 moduler. Vi snakker om muligheden for at tage kurset 
sammen på skolebestyrelsesmøderne. 

  
 
Andre:  
  
 
Indkomne forslag: 
 

- Eksamen – udfordringer for vore lærere. Vi vil gerne have en snak med jer om, hvordan vi kan løse dette. 
Oplæg ved Wivi. 

o Man kan tænke, at: 
 Det vurderes, om eleverne skal have lidt læseferie derhjemme. Det kan aftales individuelt 

med den enkelte familie. 
 Man kan tænke, at der laves læseferie på skolen – evt. med pædagogerne, mens lærerne 

har forberedelse. 
 Hvordan kan man op gennem et skoleforløb ”opdrage” eleverne til at kunne lave 

lektier/læse til eksamen. 
 Lave temauger, som pædagogerne står for, mens lærerne har forberedelse. 
 Læsecafé, som en del af ungdomskulturen. 

o Lærergruppen arbejder videre med tankerne, og så sættes det på bestyrelsesmøde igen. 
 
 



 

- Forslag til ny uddannelsespolitik i Randers Kommune (bilag): 
o Overgangene hilses velkommen – bedre sammenhæng, og det giver god mening med fælleshed i 

skolevæsenet. 
o Lene udarbejder udkast til høringssvar. 

 
 
Temadebat:  

- Firkløverskolen ”en skole” med to afdelinger – hvordan? Oplæg fra Wivi og Lene: 
o Når nye elever visiteres, visiteres de til Firkløverskolen, og så vurderer ledelsen, om eleven er bedst 

placeret i Mørke eller Randers. 
 

- Hovedlinjer i forhold til det kommende budget – hvad vil vi? 
o Budgettallene for næste år er ikke kommet endnu. 
o Hvad vil vi gerne satse på i det kommende budgetår: 

 Klubaftener eller aftener og arrangementer for eleverne.  
 Lejrskole på bestemte årgange eller i stedet én større tur i skoleforløbet og så endagsture 

indtil da. Skolebestyrelsen anbefaler en lejrtur i 7. klasse med én overnatning. Evt. tænke i 
hyttetur i stedet for. 

 Uddanne personale til implementering af vores indsats omkring udeskole. 
 Indtægter fra kursusvirksomhed fra konsulentteamet. 
 Søge fonde 
 Midler til at deltage på konferencerne – PR for Firkløverskolens ydelser. 
 Faglokaler i Mørke. 
 Systemisk opfølgning og efteruddannelse. 
 Efteruddannelse af personalet, så vi er gearet til vores målgruppe af elever. 

 
  
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. 

 
Åbent for tilføjelser: 

- Sociale medier og mobiltelefon skal op på et senere møde ift. en eventuel politik på området. 
- Valg til bestyrelsen: Lene og Wivi finder ud af, hvornår der er valg til bestyrelsen. 
- Husk at opdatere hjemmesiden med hensyn til skolebestyrelsen. 
- Dagsordner og referater fra skolebestyrelsesmøder skal på hjemmesiden. 

 
 
Evt.: 
 
 
 


