
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Mandag den 28.02.2022 kl. 17.00 – 19.00  

Referat 

 
Fraværende med afbud: 

Michael Brøgger 

 

1. 

Referat fra sidst 

 

 Ingen bemærkninger 

 

2. 

Nyt fra formanden 

 

 Skolerådsmøde onsdag den 2.3. 

 

3. 

Nyt fra ledelsen 

 

 Førskoleordning starter 1.3. – førskolen 

havde flyttedag med lys 28.2. – 7 elever, 

som skal være i lokalet ved siden af 0.A. 

16. marts afholdes forældremøde for 

førskole og 0.A, og i maj forældremøde 

for hele indskolingen. Her vil tanker og 

erfaringer omkring samlæsning blive 

punkt. 

 Pædagog ansat i midlertidig stilling i 

børnehaven stoppet 28.2. Ansat 2 

pædagogmedhjælpere fra 1.3-30.6 pga 

førskolegruppen 

 Byrådet har bevilget 2,2 mio kr.  til 

Havndal Børneby. Det kan blandt andet 

være til bedre indeklima, bedre 

udearealer, eller flotte og fagligt stærke 

undervisningsmiljøer. 

 

4. 

Nyt fra elevrådet 

 

 Været til møde i FSE. 

 Der arbejdes på hyggedag i hele 

børnebyen – spilles høvdingebold, film, 

popcorn mm 

 Spørgsmål til skolebod – kommer det op 

og køre igen? Anja Yde kontakter 

brugsen for priser og vender herefter 

tilbage. 

 Elevrådskontaktlærer kommer rundt i 

alle klasser og taler om sprog og 

opførsel 



 

5. 

Frokostordning i børnehaven 

 

 Pris 675 kr. ekstra om måneden for 

frokostordning. Der er ikke 

personaleressourcer til at varme mad, og 

heller ingen køkkenfaciliteter til 

opbevaring og opvarmning af mad. 

AM sender et skriv vedr 

frokostordningen til DJ, som bliver 

sendt ud til forældre 

 

6. 

Valg til skolebestyrelsen 

 

 Valgmøde i aften. Der skal vælges 

mindst en forælder fra børnehaven. 7 

medlemmer i alt. 

 Anette Nørager overtager 

formandsposten i bestyrelsen pr. d.d. 

 Ønske om et par aftensmøder til 

gennemgang af principper. Møde 

omkring brainstorming venter til den 

nye bestyrelse er tiltrådt 

 Sidste skolebestyrelsesmøde i juni 

måned afholdes evt med nye 

medlemmer 

 Nyt i Randers kommune: Fritidspas. Her 

kan det evt være et 

skolebestyrelsesmedlem, der hjælper 

forældre med at søge tilskud til tøj, sko, 

forening 

 

7. 

Regnskab 2021 samt budget 2022 

 

 Lille underskud i 2021 – dækkes af 

manglende bogførte refusioner 

 Den nye tildelingsmodel slår fuldt 

igennem fra januar 2022 – samtidig ser 

vi desværre også ind i kommende år 

med faldende børnetal. 

 

8. 

Evt. 

 

 Havndal Fitness har samarbejde med 6. 

klasse. Det fungerer rigtig godt, og alle 

er glade for tilbuddet. 

 Nyt fra skolebestyrelsen!  

Kunne evt sendes ud efter møderne 

 

9. 

Næste møde sammen med Grønhøj 

 

 

 


