
Ekstraordinært møde i Fællesbestyrelsen mandag den 1-4-2019  kl. 18:00-19:00 
Deltagere: Forældre: Anita, Glenn, Rosa, Niels, Jens, Claus Personale: Annie, Bodil 
Ledelsen: Søren, Per, Marianne 
 
EKSTRA-ordinært Punkt: Forkortelse af skoledagen for elever i 4.-9. klasse i skoleåret 2019-2020 
Bestyrelsen har kompetence til at godkende indstilling for klassens mulighed for to-lærertimer i to lektioner 
ugentlig. Der ansøges for et skoleår for den enkelte klasse.  
Der er enighed i bestyrelsen om, at de modtagne ønsker kan anbefales jf. de pæd. begrundelser der er 
anført i de respektive ansøgninger. 
 
Ekstra-ordinært Punkt:  Skolefesten 
Lærere og pædagoger skal ikke sælge alkohol til forældre til skolefesten, men koncentrere sig om de pæd. 
aktiviteter som klassens elever har til skolefesten. 
Der er enighed i bestyrelsen om, at der fremover ikke sælges alkohol til skolefesten. 
Randers Kommunes nye rygepolitik betyder, at der ikke må ryges på skolens område – ej heller til 
skolefesten. Det gælder for hele matriklen. Dette er en byråds-beslutning. Gælder røgtobak og e-cigaretter.  
 
Der er forslag fra bestyrelsens medlemmer om: 

 at der ikke sælges kildevand på flaske til skolefesten og i stedet drikkes vand fra vandhanen.  

 forslag om nudging: Der kan stilles et engangskrus frem og ved siden af et prisskilt på købevand. 
 
Eventuelt: 

 Der har været givet tilsagn til at skolens lokaler kan lånes af forældrene til elever på 9.årgang lørdag 
den 29-6 under forudsætning til at skolen og skolens område er røgfri og at der er voksne til stede 
som har ansvaret med også adgangskontol ifht. deltagerkreds. Det skal også være trygt ifht. at der 
skal være en alkoholpolitik fra forældrerådene på 9.årgang - og et voksen-ansvar som er 
forældrenes i denne anledning. 
SJB er opsøgende til forældrerådene ifht. ovenstående. 

 

 Fodboldpigerne fra 6.a har været til fodboldtur til fyn og vundet flere kampe. 
 

 Skolesekretær Lene Skovgaard har haft sidste skoledag i fredags, hun har fået nyt job på Asferg 
Skole. Vi har ansat en vikar på kontoret frem til sommerferien: Joan Hald. I perioden frem til 
sommerferien vil skoleledelsen se på sekretæropgaverne og har allerede systematiseret disse 
opgaver, vikarordningen varetages frem til sommerferien af Marianne.  
 

 Der er endvidere etableret en systematik således at vi søger – hvor det er muligt – at dække 
hinanden ind i klasserne internt, når det er muligt. Dette er vel taget imod af personalet. Der er 
såvel en pædagogisk samt en økonomisk tanke bag. 
 

 Orientering om særligt fokus på 8.årgang med tiltag mhp ro og aktiv faglig deltagelse i 
undervisningen: SSP, UU, etablering af støtte i klassen, AKT med samtale i drenge-gruppen. 
 

 

Ønske om drøftelse på bestyrelsesmøde: udgangstilladelse for elever på 8. og 9.årgang i elevpauser. 
 


