Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 16. jan. 2019
17.00 – 20.00
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 05

Fraværende:
GODT NYTÅR
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min.
b) Godkendelse af referat.
2. Nyt fra/siden sidst 20 min.
a) Fmd/ næstfmd.
b) Henvendelser til bestyrelsen
c) Skolens ledelse med nyt fra skolens hverdag
d) nyt fra Hedensted Kommune.
3. Nyt fra elevrådet 10 min.
4. Erasmus+ projektet 30min
Herefter har jeg ikke sat tidspunkter på, da vi skal have
udfærdiget et høringssvar 

5. Høringssvar vedr. tildelingsmodeller til
specialområdet
6. Ansættelsessamtaler
- hvem kan deltage?
- Tidsfrister for forslag til kandidater.

7. Lille overvejelse
Hvad er I specielt stolte af på Rask Mølle Skole?
Grønt spot
Hvad er I ikke helt tilfredse med? Rødt spot.

8. Eventuelt 5 min
Herunder forslag til punkter på kommende
dagsordener
- MinUddannelse
- Skole/hjemsamtaler (Principper)
- Kostpolitik

HUSK: Vi har aftalt, at vi har udvidet mødet
til kl. 20.00.
NB: Jer, som er forhindrede i at deltage, må
meget gerne sende en mail til Dorthe, hvor I
kommer med overvejelser til punkt 7. 

1 a) Godkendt
b) Godkendt
3. Nyt fra elevrådet
Legepladsinput. Ideer til indsamling af penge, familie
til elevrådsmedlemmer har erfaring med etablering
af legepladser. Ønske om smartboard i musik.
Ønsker til oversigt over bodens udsalg på forskellige
dage. Rynkebyløbet 12. april – elevrådet spørger til
klassernes ønsker om at deltage. Toiletter i kælderen
ønskes tilset vedr. døre og låse, samt lugt. Elevrådet
forestod konkurrence om flotteste juleudsmykning.
Elevrådet overvejer fornuftig brug til de flestes
glæde vedr. overskud fra T-shirtsalg. Evt.
bordtennisborde eller bordfodbold.
2. b) Legepladsudvalget har været samlet og søger
input i forhold til, hvordan man bedst kommer i gang
og videre. Skal vi lave det hele på en gang eller starte
i det små og udvide efterhånden som der skaffes
økonomi. Teknik og miljø rykkes for svar på udgiften
til jordbundsforbedring.
c) God juleafslutning med præsten fra Hvirring Kirke
God modtagelse af julegaven, som er et socialt
arrangement for hele personalet.
Politiet har været forbi i morgentrafikken ved
UFO’en for kontrol af diverse sikkerhedsudstyr i biler
og færdselsadfærd på området.
”Aula” er på vej og introduceres for personalet i
løbet af foråret.
Ny chef for læring Marianne Berthelsen kommer på
besøg sammen med Finn Gatten.
Ledelsen arbejder med ansættelse af nye
medarbejdere for dækning af skemaerne for de
fratrådte lærere.
4. punktet udsættes til næste møde
5. Høringssvar. Bestyrelsen peger på
tildelingsmodellen nævnt i scenarie 1. Modellens
opdeling af ressourcer i ”mange farver” er et godt
styringsværktøj og indeholder en god
gennemsigtighed. Modellen er mest retfærdig af de
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to for skolerne samlet set. Der peges dog også på, at
segregeringsområdet generelt burde tilføres flere
midler. Bestyrelsen udarbejder et egentlig
høringssvar i samarbejde med skoleledelsen.
6. Tidsfrister 23. januar kl 09:00 besked til
formanden. Sidsel deltager. Ane deltager.
7. Grønt spot legekulturen i indskolingen eleverne
imellem. Lærerne er ambitiøse. Lærere med lang
anciennitet har fulgt forældres børn længe og set
dem hele vejen.
Rødt spot legepladsen er nedslidt. Mere
kommunikation er ønskeligt.
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