
 
 

 

 

 

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

  

Ranum den 7. november 2019 

 

SKOLEBESTYRELSEN 
Referat af skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 7.november 2019 kl. 19.00-21.15 i skolens i skolens mødelokale  
 

Afbud: Anja 

Fraværende:  Thomas 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste 2 sb-møder. 

- Referater godkendt. 

 

2. Sidste nyt/meddelelser 

 Nyt fra almen skole, K-klasser og LBO 

 HH fortalte om projektet med indkøb af ”reklame” trøjer til alle elever på 

skolen. Orientering om bevægelsesstrategien  på kommunalt plan – kort 

nyt fra de forskellige afdelinger. LBO`en  er i gang med ”projekt 

kunstgødning”. 

 Status – Støtteforening (Winnie, Anne) 

 Den 28. november kl 17.00 holdes der generalforsamling i 

støtteforeningen. 

 Status, Aula. (IØ) 

 IØ orienterede om opstarten med AULA og at vi fra uge 47 skriver 

ugeplaner i MeeBook. Ledelsen laver ”kursus” for forældre. 

 Nyt om den tidligere svømmehal 

 Intet nyt. 

 Dialogmøde 5/11 (Winni og HH) 

 Talentklasserne lukker, CPP nedskærer med en tale/høre konsulent. 

Åbningstiderne stiger med to ugentlige timer i LBO´er, Mere ledelsestid i 

LBO´er . Højere kvalitet i indskolingen – der øges med 2 lærertimer om 

ugen (dansk og matematik). RS får 350.000 kr grundet færre elever i 

specialklasser. 

 

3. Ny konstituering af bestyrelsen. (Winni) 

- Formand – Winni Kristensen 

 Næstformand – Helena Mikkelsen. 

 

4. Høringssvar til “sammenhængende Børne- og Ungepolitik” (HH) bilag 

- Gennemgang/drøftelse 

- Høringssvar 

 Høringssvar blev udarbejdet. 

5. Revidering af forældrerådspjece (JM) 

 Revideret udkast til godkendelse. (bilag) 

 Den reviderede udgave blev godkendt. 

 

6. modtagelse af nye elever. (HH) 

- hvordan ønsker vi at byde nye elever/børn og deres familier velkommen? 

 Vi diskuterede forskellige muligheder og besluttede at spørge holdenes 

forældreråd. 



 

7. Film i undervisningen – aldersgrænser. (RB) 

Lærerne er udfordret på aldersgrænser på film til undervisningen bl.a. grundet 

holdstrukturen, som medfører stor aldersspredning på et undervisningshold. 

- Diskussion 

-    Aldersgrænsen på film afviges kun, når filmen har faglig relevans- f.eks i 

historieundervisningen. 

 

8. Hvad giver den styrkede dialog med forvaltningen anledning til – fremadrettet? 

- Ranum Skoles DNA – hvad vil vi kendes på? 

- PR, hjælp fra forvaltningen 

- Skærpe opmærksomhed på vores LBO (vuggestue) 

- God og konstruktiv diskussion. 

 

9. Næste møde. 

 Punkter til næste møde (4/12).  

Julefrokost. Start kl 18.00 – julefrokost kl19.00 

10. Evt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Damgaard og Hanne Hollænder 


