
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal skole 
Tirsdag den 31.10.2017 kl. 17.00 – ca. 18.30 

Referat 
 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

Godkendt. 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

 

Godkendt 

 

3. 

Formandens beretning  

 

Intet 

 

 

4. 

Nyt fra Skoleledelsen  

 

 

 Personalet har været på en pædagogisk 

weekend – stor succes. Temaet var 

Fælles værdier. Hvad vil vi være kendt 

for, og hvordan kan det ses i den 

dagligdag, vi har. Der er en tema aften 

den 29 november hvor vi fortsætter med 

arbejdet. 

 Bende Slot Lauritsen er ansat i en 

midlertidig stilling på 30 timer, da vi har 

fået en elev tilbage fra special tilbud og 

vi har nogle udfordringer i 1 kl. 

Stillingen opslås som en fast stilling 

med start 1 januar 2018. 

 Der er kirkegang den 21 dec. som vi 

plejer 

 Vi har Charlotte i jobtræning som 

piccoline. Tirsdag og torsdag er hun i 

BHV og mandag, onsdag og fredag er 

hun på skolen. 

5. 

Nyt fra SFO og børnehaven 

Information om børnetallet: 

Mini SFO: 1 nov. 41 

                  1 dec. 43 

                  1 feb. 44 

                  1 marts 32 

Førskolegruppen: 15  



SFO:  1 nov. 49 

6.  

Nyt fra elevrådet 
 Referatet fra sidste elevrådsmøde blev 

læst op.  

 Skolebestyrelsen efterlyser en 

opfølgning fra elevrådet på de ting, de 

beder/spørger om, og som børnene 

gerne vil have ændret.  

 Elevrådet har noteret det, og får snakket 

med Anita om det, så de har en 

opfølgning på det til næste gang. 

7. 

Min uddannelse 

 

 Peter Andersen præsenterer programmet 

 Drøftelse af muligheder/begrænsninger. 

 Det er en stor opgave for forældre, at 

skulle ind og tjekke alt det på Min 

Uddannelse. Nyt program, der virker 

uoverskueligt for mange forældre 

 Positive og negative reaktioner på min 

uddannelse. 

 

 

8.  

Budget/regnskab 

 

 Pr 30 sept. 2017. Ingen overraskelser. 

Det ser ok ud og der må gerne overføres 

penge fra år 2017 til 2018 

 

9. 

Evaluering af skolebestyrelsens møde med 

forældreråd 

 

 Et godt møde med et engageret 

forældreråd med mange gode ideer og 

råd til hinanden. Der blev skrevet 

referater ved de respektive borde. 

 Dorthe Jensen har lavet et samlet referat 

fra mødet. 

 Dette referat lægges på forældreintra, så 

alle kan se, hvad mødet gik ud på. 

 Skolebestyrelsen blev enige om, at 

indhold og struktur af dette møde er 

godt. 

 Til august tages indholdet op og vi ser, 

om vi er kommet på andre ideer til dette 

møde. 

 

10. 

Børneby – status byggeprojekt 
 Byggeplanen holder 



 

11. 

Børnehaven - opfølgning 

 

 Der er nu 2 personaler på i yder 

tidspunkterne: kl. 6.30-7.00 og kl. 

16.00-17.00 

 Vi har fået 5 timer til at dække kl. 

16.00-17.00 5 dage om ugen. 

 Personalet har fundet nye løsninger for 

at åbne dørene mere for hinanden. Dvs. 

at man samarbejder på ræv og blomst 

om en fælles aktivitet (mandag og 

torsdag). 

 Skolebestyrelsen mener, vi mangler at 

samle op på, hvad vi mangler af 

ressourcer ift. f.eks. at kunne komme på 

tur – deltage i arrangementer i Randers 

og skal med bus 237 osv.  

 DP og ANL laver et skriv hurtigst mulig 

og sender det til skolebestyrelsen og 

derefter til Henrik Johansen. 

 

12. 

Nyhedsbrev 

 

Intet. 

 

13. 

Presseudvalget/Facebook 

 

Intet 

 

 

14. 

Punkter til næste møde 

 

 Børnehaven - opfølgning 

 

15.  

Evt. 

 

 Anja fortæller at de er nogle stykker 

som har været på kursus i at søge midler 

gennem fonde. 

 ANL informerer om udfordringerne i 1 

klasse - hvad der er gjort i klassen nu, 

og hvad der fremadrettet skal arbejdes 

med, og hvordan forældrene skal 

involveres i denne problematik. 

Ekstraordinært forældremøde i 1a 

torsdag d. 2/11. 

 


