
 
 

 

 

 

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

 

Ranum den 10.maj 2019 

 

Referat af 

SKOLEBESTYRELSEN 
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

torsdag den 9.maj 2019 kl. 19.00-21.15 i skolens i skolens mødelokale  
Afbud:  Birgit, Inger 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste sb-møde. 

Godkendt 

 

2. Sidste nyt/meddelelser 

 Nyt fra almen skole, K-klasser og LBO 

HH orienterede om afgangsprøver. 

Uge 21 er rejseuge  

LBO ved at være hvem de skal være personalemæssigt. Kulturtema er ved 

at afsluttes. Gulerødder, Ærter og Radiser har været på Kunsten. Der 

afsluttes med optræden på sommerfesten d. 24/5.. 

 Nyt fra Fælles skolebestyrelsesmøde (Anne, Winnie) 

  Åbne møder, hvor der tales om hvad man har på hjerte.  

- Indhold til dialogmøde 28/5 (der afsættes 20 min til diskussion om 

indhold)  

Skal forvaltningen tildele flere penge? Hvor er Vesthimmerlands 

skolevæsen på vej hen?  

Dyre projekter i gang på små skoler. Der ønskes bæredygtige 

Vesthimmerlands skoler. 

Debat om problematikken med faldende børnetal og små 

skoler/kvalitet. Vi forventer politisk mod til at handle. 

 Næste møde i juni 

Fælles skolebestyrelsesmøde 11. eller 13/6. 

 

 Status – Støtteforening (Winnie, Anne) 

 Foreningsmøde, herunder byfest  

Kan skolen byde ind med noget til byfesten? f.eks. 

familieløb…dyreskue eller andet? HH deltager i mødet 

 Digitaliserings strategi er godkendt med godkendt økonomisk  

  model, tilføring af penge. Devises besluttes først om et år. 

 Høringsmodel på dagtilbud. deadline 4. juni. Info møde d. 13/5. JM 

deltager. Vi behandler det i MED.  

 Ansøgning om understøttende undervisning er bevilget.  

 Ansøgning om ny periode for bestyrelsesmedlemmer er godkendt. 

Perioden ændres fra 4 år til 2 år. 

 Gæstedagpleje i LBO pr. 1/6.19. 

 

 

 

 

3. skoleårets planlægning (HH, IØ) 



 struktur.  

 timefordeling 

 andet 

HH orienterede 

Let debat om fordele/udfordringer.  

Godkendt. 

 

4. hørringssvar til analysepunkter om specialklasser (HH) (bilag) 

 diskussion 

 hørringssvar til punkterne (se skabelonen) 

 andet 

 hørringssvar lavet og sendt til forvaltning 

  

5. Aula  (IØ, HH) 

 Status 

 Kommunikation via Aula ….. hvordan? 

 andet 

Intet nyt. På næste møde 

 

6. Budgetopfølgning  (HH, JM) 

 skolen 

 LBO 

Hanne og Joan orienterede 

 

7. Styrkede pædagogiske lærerplaner LBO (JM) 

 Hvor er vi? 

Joan gav billede på processen. Vi aftalte at bestyrelsen får skriv når den 

styrkede pædagogiske læreplan skal debatteres i bestyrelsen. 

 

8. Næste møde. 

 Et møde mere i år? 12/6. kl 18.00 – 20.15 

 Næste skoleår?  

 Punkter til næste møde. GO mad 

  Mødeplan for næste skoleår. 

 

 

9. Evt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Kvist og Hanne Hollænder 


