
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Mødet holdes på Grønhøj Skolen. 

Onsdag den 01.05.2019 kl. 17.30 – 18.30 

Referat 
Afbud fra: 

Yulia-Anja-og Ann 

Uden afbud: Michael Brøgger 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 Referat fra den 26-02-19 ikke godkendt. 

Det var ikke med.  

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

 Der ændres i dagsordenen, da vi kun har 

en times møde. 

 

 

3. 

Nyt fra formanden 

 

 Intet 

 

4. 

Nyt fra ledelsen 

Byggeriet: 

 Vi er næsten i mål. Der er små ting som 

skal laves. 

Officiel åbning af Havndal Børneby: 

 Fredag den 7 juni 2019 kl. 12.30-14.00. 

 Borgmesteren mm. bliver inviteret. 

 Temaet denne dag er ”Verdensmålene” 

(Sange til verden) Vi får hjælp fra 

Randers Egnsteateret i forhold til 

forestillinger og sang og musik. 

Ny skolechef: 

 1 juni 2019. Jesper Kousholt – 44 år – 

skoleleder i Århus. 

Ny psykolog: 

 Sophia Silke Stroud. 

Sundhedsplejerske: 

 Er tilbage igen på nedsat tid. 

Forårskoncert: 

 Torsdag den 2 maj kl.16.45 og kl. 17.30 

Forflyttelse: 

 Vi har en 20 timers pædagog stilling 

ledig og har derfor været med i Randers 

kommunes forflyttelsesrunde. 

 Vi har fået en pædagog fra 

Blicherskolen. 

 



Nye åbningstider i MiniSFO og SFO pr 1 

august 2019: 

 Mandag til torsdag kl. 6.20-17.00 

 Fredag kl. 6.20-16.10 

 

Andet: 

 Forberedelse af kommende skoleår 

2019/20. 

 HUSK der er et bestyrelsesmøde i juni. 

Dato ikke fastsat. Eneste punkt er 

skema. 

 

 

 

5. 

Høringssvar specialundervisning 

 

 Annette NL laver et høringssvar ud fra 

aftenens dialog.  

 Det sendes ikke ud til bestyrelsen inden 

indsendelse til kommunen. 

6. 

Referat af møde i Skolerådet 

Ved Anette Nørager 

 

Skolerådet har lavet et høringssvar vedr. ny 

organisering af specialklasser- ny organisation 

af special skoler og SFO-tilbud på 

specialundervisningsområdet. 

 Det læses højt og snakkes igennem. 

 

 

9. 

Optagelser af branding video (Randers 

kommune) 

 Annette NL melder ind hvornår vi kan 

have besøg. 

 Forslaget er uge 26 

 

 

10. 

Punkter til næste møde 

Årsberetning: 

 Indhold. 

 Hvordan 

Årshjul 2019/2020 

Branding: 

 Hvad gør vi selv? 

 Opsamling på arbejdsdagen. 

 Børnefesten i Havndal 

 Video 

 

 


