
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 
 
 

Dato: 26.02.2020 
Tidspunkt: 19.00-21.30 
Mødeleder: TS 
Referent: Peter Ross 
 

Deltagere: Thomas Kræmer Schmidt, Tina Hornbæk Staal, Mads 
Skou Rasmussen, Helle Klejs, Louise Juel Broch, Luise Lund Østrup, 
Stine Seir Theilgaard, Troels Ravn-Mikkelsen, Linda Nielsen Juhl, 
Rasmus Bøgelund Pedersen, Jesper Øgendahl, Peter Ross Sørensen, 
Karl Jakobsen, Caroline Bjørnvig 
 
Fraværende: Nette Møller-Nielsen, Rasmus Bøgelund Pedersen 

Forberedelse  
 

Dagsorden 
(O) orientering 
(D) drøftelse 
(B) beslutning 

Tid Referat 
  

Formid- 
ling 

1.  Godkendelse af referat 
(B)  

19:00 Referatet er godkendt.  
 
Forslag til fremadrettet arbejdsgang: 
Referat og dagsorden sendes fremadrettet via 
e-mail (som tidligere). HK fremsender forslag til 
NM 
 

TS 

2.  Godkendelse af 
dagsorden (B) og valg af 
Uden for referatskribent 
 

19.05 Dagsorden godkendt. 
 
Louise laver interne noter til bestyrelsen. 

TS 

3.  Elevråd (O) 
 

19:10 Venskabsklasser, eleverne arbejder med et 
konkret forslag, således de ældre elever 
underviser de yngre elever. 
Turnering i bordtennis. Elevrådet fremsender 
forslag til gevinster. 

1. præmie. Popcorn/sodavand eller 
lignende 

2. præmie. Slikkepinde eller lignende 
 
Aktivitetsdag i udskolingen. Der arbejdes med 
andre/nye typer sport. Stratego, cricket eller 
lignende. Der planlægges med to datoer, 
derved mulighed for at planlægge ud fra 
vejrudsigten. 
 
Affaldssortering. Et tværkommunalt projekt. 
Elevrådet står for orienteringen af 
Rønbækskolens elever, omkring de kommende 
retningslinjer for sorteringen af affald. Elevrådet 

Elevråd 



planlægger en oversigt omkring brug af skolens 
nye skraldebeholdere.  
 
Opstart 25. marts 2020. Elevrådet arbejder som 
skraldeeksperter og står for formidlingen ude i 
klasserne. 
 
Elevrådet arbejder med at udarbejde en plan 
for hjælpere til brug af spritdispensere. 
 
Det opfordres til afrapportering fra elevråd fra 
AI og mellemtrin. 

4.  Princip for 
forældreråd (D) 

 

19:20 Overordnet drøftelse omkring behovet for 
forskellighed. 

 

Punktet sat i bero. 

HK 

5.  Orientering om 
genberegning af KORA 
(tildeling af 
specialundervisningsmidl
er) med virkning for 
skoleåret 2020/21. (O) 
 

19:45 Der fortages hvert 3. år nye beregninger for 
tildeling af specialundervisningsmidler. 

Rønbækskolen er beregnet til indeks 74, det 
forventes en ekstra bevilling på ca. 200.000 kr. 

Beregningen foretages på flere forskellige 
variabler. 

HK 

6.  Pause 20:00   

7.  Årsmøde (O) 
 

20:15 27. april 2020 

Fælles oplæg med Lykke Møller Christensen 
med forudgående valghandling.  

Teamet: ”Dit digitale barn har brug for en 
voksen” 

 

Følgende er ikke på valg: 

 Rasmus Bøgelund Pedersen  

 Luise Lund Østrup  

 Stine Seir Theilgaard  
 

Mulige kandidater (foreløbig): 

 Anne-Sofie Ahle Krogh Christensen 

 

RB/HK 

8.    Favrskov Talent (O/D) 
 

20:25 På baggrund af kvalitetsrapportens beskrivelse 
af de forskellige indsatser og aktiviteter har 
bestyrelsen tilkendegivet et behov for en kort 
introduktion af Favrskov talent. 

Favrskov talent er startet op på udvalgte skoler i 
sportsgrenene basket og håndbold. Senere 

HK/MR 



 

suppleret med badminton. Favrskov talent er et 
tilbud til udskolingselever i Favrskov kommune. 

Rønbækskolen har i skoleåret 19/20 deltaget 
med 5 elever. 

Favrskov talent er fortsat under udvikling med 
et generelt fokus på elevernes kompetencer i 
bred forstand. Tilbuddet er desuden tænkt som 
et alternativ til ESA skolerne i Aarhus kommune. 
Der arbejdes på en løsning om en central 
finansiering på tværs af skolerne i Favrskov 
kommune og placering af træningstiderne 
omkring den almindelige undervisningstid. 

Bestyrelsen har diskuteret omfanget, 
udfordringerne og styrkerne bag Favrskov 
talent. 

9.  Nyt fra ledelsen (O) 

 Elever og 
personale 
 

20:50 Dammen (førskole) starter op 02.03.2020, med 
tre pædagoger og tre pædagogmedhjælpere. 
 
Kort orientering omkring personalefravær og 
tilhørende dækning af undervisningsopgaverne. 
 
Forældremøde på 8. årgang omkring digital 
dannelse er blevet afholdt 26.02.2020. 

HK/MR/
PR 

10.  Evt. (O) 
 

21:00 Invitation til dialogmøde for bestyrelser, 
personale er udsendt til bestyrelsen samt 
personale. Invitationen ligger inde på aula. 
 
Favrskov lærerforening har åbnet sin Facebook 
side, således alle kan følge med. 
 
Kys & kør kampagnen, der er et behov for en ny 
start.  
 
Planen er som følgende: 
Uge 17 (20-24 april). MR laver et udkast. 

TS 

11.  Forslag til kommende 
møder 

   


