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1. 

Referat fra sidst 

 

 

2. 

Nyt fra formanden 

 Skoleråd omstruktureres. 1 møde 

afholdes i maj, hvis Corona tillader det.  

 Årsberetning er sendt ud. DBJ lægger 

den på FB 

 Generel bekymring for trivsel – både 

ifht. personale og børn i disse 

coronatider. Der er løbende kontakt med 

hjemmene, ca. 15-20 børn i nødpasning 

og 15-20 børn i børnehave. Der er stor 

opmærksomhed på ifht. personalets 

trivsel og sikkerhed. 

 

3. 

Nyt fra ledelsen 

 Velkommen til Lene, som nu er startet 

som souschef i børnebyen. Lene er bl.a. 

startet op i en arb. gruppe, hvor der sker 

nytænkning omkring de små 

hold/årgange, der er i børnehaven nu og 

starter i førskole marts 2021. Der er 

sendt en besked ud til alle forældre ifht. 

dette. 

 Nationale test skal gennemføres, men 

trivselsmåling er udsat. 

 Der er indhentet tilbud på istandsættelse 

af området ved den gamle skole. Det går 

i gang, når vejret tillader det. 

 Der er gjort hovedrent (næsten) overalt. 

Rengøringen har haft ekstra tid, da 

skolebørnene har været hjemsendt. 

Børnehaven ønsker sig også en 

hovedrengøring, og det snakker kontoret 

med rengøring om. 

 Parkourstativ er ved at blive opsat 

 Der er indgået ny arbejdstidsaftale 

(A20) i Randers kommune. 



 

4. 

Nyt fra elevrådet 

 

 Elevrådet deltog ikke 

 

5. 

Corona 

 

 Den virtuelle undervisning er ved at 

have fundet en form. Ca. 15-20 børn i 

nødpasning, hvor der er 3 personaler. 

Der er flere børn tilstede end i foråret. 

 Vi afventer, hvordan opstart bliver 

 

6. 

Budget 

 Svært at sige ret meget om det 

kommende budget, da den nye 

tildelingsmodel på skoleområdet ikke er 

indregnet. Ifht egne beregninger på 

området forventes det, at budget vedr. 

skoledelen januar-december 2021 kan 

overholdes. Børnehavens budget 

forventes at blive meget presset pga. det 

faldende børnetal. SFO børnetallet vil 

også være faldende fremadrettet. 
 

 

7. 

Næste møde den 23.02.2021 

 Evt. budget 

 

8. 

Evt. 

 Feriekalender – ingen kommentarer 

 


