Søndermarkskolen
Skanderborggade 65
8940 Randers SV
Dato: 7. juni 2022 kl. 18.30 – 20.30

Mødeleder: Charlotte

Fraværende: Mads, Anne, Katrine, Henriette

Referent: Anders

Bemærkninger: Efter behandling af dagsorden vil der være mad og afslutning med den
siddende bestyrelse

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Tid

1.

Godkendelse af dagsorden:

2 min.

2.

Valg af mødeleder

3 min

3.

Nyt fra:
Formand/Næstformand

Vi tager en runde med nyt fra alle
relevante deltagere.

Ledelsen
Medarbejdere
Andre

15 min

Konklusioner/bemærkninger

Formand:
Forslaget omkring udgifterne i forbindelse med COVID-19 er pt.trukket tilbage.
Beslutningen ‘genbesøges’.

Runden har en orienterende karakter.
Ledelsen:
Randers er blevet kåret som den mest elevvenlige kommune.
Vi havde skolefest i torsdags med stor succes. God feedback.
Godt fremmøde og opbakning fra forældre.
Vi har ansættelsessamtaler på torsdag til de to stillinger. Mads sidder med som
forældrerepræsentant.
Medarbejderne:
Rigtig god skolefest.

4.

Forretningsorden

Vi skal under dette punkt have godkendt
forretningsordenen jf. justeringer fra sidste
møde.

10 min

Ændringerne til forretningsordenen er hermed endeligt godkendt i bestyrelsen.

15 min

Oplæg fra skolelederen:
Princip for kørsel i privatbiler skal revideres.

Bilag vedhæftet

5.

Princip vedr. kørsel
med elever

Vi skal under dette punkt revidere princippet
omkring kørsel af elever i skoletiden.

Følgende debatteres i bestyrelsen:
Punkt 3 bortfalder.
Alle ture i skolesammenhæng skal være inklusiv kørsel og arrangeret af skolen.
Der skal tages højde for at der er plads til kørsel i budgettet for ture ud af huset.
Ledelsen justerer i principperne.
Vi tager princippet for kørsel op på et kommende personalemøde for at informere
personalet.

6.

Omklædning og bad i idræt

Vi skal under dette punkt behandle en
henvendelse vedr. omklædning og bad i
idræt

20 min

Fagudvalget for idræt har udarbejdet et udspil til et regelsæt for idræt.
Regelsættet fremlægges for bestyrelsen.
De ønsker at bestyrelsen ser på det og støtter op om det.
Skolebestyrelsens kommentarer:
Enig i indholdet, men der skal arbejdes med formuleringerne og formålet med
regelsættet.
Der skal være fokus på formålet med faget og hvorfor det er vigtigt at bade efter
idræt.

5.

Evt.

5 min

Tak til nuværende bestyrelse!

Kommende punkter:
∙ Princip for mobiltelefoner
Venlig hilsen
Morten og Trine

