
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Tirsdag den 30.01.2018 kl. 17.00 – 19.30 

Referat 
Fraværende med afbud: 

Peter Andersen 

Michael Frandsen 
 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 Intet at bemærke 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

 Intet at bemærke 

 

3. 

Formandens beretning  

 

 Byggeri: Holder tidsplanen? Ja det er 

det, vi er oplyst om. Der har været 

afholdt legepladsmøde, hvor DP og HH 

fra bhv. deltog. HH har søgt midler til 

krible-krable planter mm, og har 

fået/vundet dem. Laves i sammenhæng 

med den nye legeplads i grønnegården. 

 

4. 

Nyt fra SFO og børnehaven 

 

 Førskolebørnene starter 1.3. Det bliver 

Heidi og Maj-Brit, der er primære på 

førskole. Der afholdes åbent-hus 

arrangement 26.2 kl. 16-17.  Førskole i 

den store SFO. Alle glæder sig til at 

”flytte”. 

 

5.  

Nyt fra elevrådet 

 

 Referat læst op. 

 Drengetoilet stadig et problem – elevråd 

og ANL skriver hjem til forældre. 

 Elevråd vil gerne afholde loppemarked i 

hallen – standpris 50 kr. hvor ½ går til 

elevråd og ½ til godt formål. Det 

arbejdes der videre på i elevrådet. 

 

6. 

Skoleudviklingsplan 

 

 Generelt set mangler der penge til 

indretning, møbler mm ved nybyggerier. 

ANL laver høringssvar. 



 

7. 

Frugtordning 

 

 Vi har ikke modtaget tilskud til 

ordningen meget længe pga stort rod i 

den administrative del hos 

frugtleverandøren. Ordningen opsiges 

omgående og DJ undersøger ved den 

lokale brugs, om de evt kan levere frugt. 

 

8. 

Kvalitetsrapport for Randers Kommune 

 

 Rigtig god sammenhæng med hvad der 

arbejdes/skal arbejdes med her på stedet. 

 

9. 

Valg til bestyrelsen – foråret 2018 samt 

årshjul (til og med juli 2018) 

 

 Valgbestyrelse: ANL og Frode. 

Anja, Anette og Michael B ønsker at 

fortsætte i skb. Hvad med Michael F? 

Valgmøde afholdes 27.2 kl. 19 

Da Frode går af og på anden vis træder 

ind i hallens bestyrelse mangler der en 

repræsentant fra skolen. Anette Nørager 

træder ind indtil den nye skolebestyrelse 

er konstitueret – derefter findes der ud 

af, hvem der repræsenterer skolen i 

hallens bestyrelse. 

 Beskrivelse vedr. skolebestyrelsens 

arbejde findes frem og sendes ud til 

forældre. Nye medlemmer af 

skolebestyrelsen inviteres med til sidste 

møde inden sommerferien. 

 

10. 

Nyt fra skoleledelsen 

 

 Ifbm. byggeriet har der vist sig at være 

forskellige udfordringer i ”den gamle 

skole”.  

 Der er udfordringer pga pladsmangel 

rundt omkring på skolen, men generelt 

klarer børn og personale det godt. 

 Trivselsundersøgelse sat i bero. 

 PLF2 i gang. DM, HH, ANL og DP skal 

på fælles seminar. 

 Skolen har lige nu en lærerstuderende 

og i februar kommer en 

pædagogstuderende. 

 Ingen psykolog for øjeblikket – håber på 

en melding midt i februar. 

 1.2 skal ANL og DJ til 

hjemmesidemøde 

 Arbejdstilsyn været på besøg – en 

anbefaling af procedure for 

magtanvendelse/vold – den er lavet 



 MQJ tilbage fra barsel efter vinterferien. 

KM stopper. BS op på fuld tid. 

 

11. 

Nyhedsbrev 

 

 Der skrives ud til forældre vedr. 

drengetoilet. 

 

12. 

Presseudvalget/Facebook 

 

 Facebook siden bruges til reklame for 

skolebestyrelsesvalg.. 

 Gerne flere billeder ud fra skolen og 

generelt set mangler der fra afdeling 2. 

 

13. 

Punkter til næste møde 

 

 Principper 

 Brug af medier (youtube mm)PA 

 Plan for overlevering fra ”gammel” 

skolebestyrelse til ”ny” skolebestyrelse. 

 Regnskab 2017 

 

14.  

Evt. 

 

 Egnsudvikling afholder møde 31.1. med 

Lekolar vedr legeplads foran skolen – vi 

hører nærmere. 

 


