
 
 

 

 

 

Seminarievej 31 – 9681 Ranum  
Telefon 99 66 85 60  
Mail: hjs@vesthimmerland.dk  

 

Ranum den 7.januar 2019 

 

SKOLEBESTYRELSEN 
Referat af skolebestyrelsesmøde 

mandag den 7.januar 2019 kl. 19.00-21.15 i skolens i skolens mødelokale  
person tila 

Afbud: Carina, Helena 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste sb-møde. 

- Sidste mødes referat: godkendt. 

 

2. Sidste nyt/meddelelser 

 Nyt fra skole 

- Vi gik i ældste gruppen og så de fine nye møbler/indretning. 

 Nyt fra K-klasser 

 Nyt fra LBO 

- LBO´en er ramt af sygdom. 

 Status – Støtteforening (Winnie, Anne) 

- Der er afholdt generalforsamling. Støtteforeningen vil evt. stå for fastelavnsfest den 

3. marts. 

 Kursustilbud (JM)  

- 5. feb i Dronning Ingrid Hallerne: Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation 

(for alle).  

- 6. marts ERFA-møde for forældrevalgte og JM – vi mangler folk til dette møde. 

 

3. Evaluering af arrangementet den 4.december. (”Ranum Skole – se hvad vi kan!”) 

 Ris og ros 

- Flot stykke arbejde… Det er værd at gentage… Erstatte ”åbent hus” med denne type 

arrangement med evt. forår 20. 

 Skal vi gøre det igen???? 

- Se ovenfor. 

4. Princip for forældresamarbejde i LBO og skole (bilag) (JM og Birgit) 

 Godkendelse? 

- Efter nogle enkelte rettelser godkendte SB principperne – vi rundsender den 

tilrettede model – hvis der ikke er indsigelser godkendes det nye princip. 

 

5. Budget 2018 (HH) 

 Foreløbig status på 2018. 

- HH orienterede om den foreløbige status på 2018 – vi kommer ud med et overskud – 

vi bruger en del på inventar og ansætter en person som ekstra ressource omkring 

eleverne fra asylcentret. LBO kommer ud med et overskud på 160.000 kr. 

Boden 2018 

- Madordningen har i 2018 et underskud på 57.000,00 kr. 

 

6. Næste møde. 

 Dato 12/2  

 Punkter til dagsorden. 

1. budgetudkast for 2019 skole og LBO 

2.  



 

7. Evt. 

-  

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Kvist og Hanne Hollænder 


