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Rismølleskolen
________________________________________________________________________
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Jakob, Morten, Ole, Søren, Line, Frank, Anna, Emma, Peter, Malene, Tom, Jan.
Afbud: Anne, Ole
1. Meddelelser.
-

Dagsorden
Skolerådsmøde: bl.a. økonomi, inklusion

Formanden/
SKBmedlemmer,

Elevrådet

Elevrådsmødet udsat pga. deltagelse i PLF-workshop

-

RFE

-

Medarbejderne

Info.møde til kommende 7. årgang tirsdag den 5. marts.
Velinformeret møde. Info. Om processen frem til sommerferien
Skolefesten er under opbygning
Førskolen er begyndt – fredet. Især i pauserne.
Fastelavn.
Turboforløb på 8. årgang. Intensivt forløb for udvalgte IUPelever.

-

Ledelsen

OBS. på at interne indsatser, kan give/giver vikardækning i
andre klasser.
Ny dato for bestyrelsesmødet i april bliver den 4. april.

2. Mobilfrie uger og mobilfri
skole.
Det foreslås, at der
nedsættes et udvalg, der
skal arbejde videre med
opgaven.

Fylder blandt både elever og personale.
Der er 3 medarbejdere og et bestyrelsesmedlem, som har meldt
sig til udvalget.
Vigtigt, at stå skarpt på, hvad rammen skal være.

3. Skoleårets planlægning
Fremlagt og drøftet. Bestyrelsen anbefaler at vi ikke laver
Der gives en foreløbig status klassesammenslag.
på planlægningen af næste
skoleår.
4. Økonomi
Status.

Fremlagt og drøftet.
Bemærkninger:

Meget tilfredsstillende resultat.

OBS. på elevovergang fra grundskoler til
overbygningsskoler.
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5. Tilvalg af Rismølleskolen
Hvad er næste skridt?

Tilvalg af Folkeskolen generelt er et fokuspunkt for skolerådet.
Forslag om evaluering af overgangsordningen i forhold til
opstart i 0. klasse. Ledelsen ringer og forhører sig hos de
forældre som ikke har tilvalgt RIS.
Personalet taler om et ønske om øget samarbejde på tværs af
ØST og RIS.
Tiltag i gang mht. samarbejde på tværs af ØST og RIS mht.
Teknologiforståelse/21. Century Skills
Synliggørelse af: ”Hvorfor skal I vælge RIS, hvad er vi gode til?”
Forslag om at lave en historie – hvor man følger en familie.

6. Afkortning af skoledagen
Indstilling fra
personalegruppen drøftes,
og der tages stilling til om,
der er klasser, der skal have
en kortere skoledag.
Bilag vedlægges.

Drøftet. Afkortning skal begrundes i særlige forhold i den
enkelte klasse.
Afkortningens værdi afhænger af hvilke fag det handler om, da
det kan være svært at nå pensum på en kortere skoledag.
Der er en udfordring i det nye lovforslag mht. 7. årgang, da
rammeforsøget om at holde konfirmationsforberedelse i uuv.
falder bort. Konsekvensen kan blive, at der for 7. årgang bliver
37 timers undervisning om ugen.
Bestyrelsen bakker op om fagligt og pædagogisk velbegrundede
ansøgninger. Bestyrelsen får mulighed for at gennemse
ansøgningerne inden de sendes ind.

7. 9. årgang og sidste
skoledag.
Oplæg fra
elevrepræsentanterne.

Der er lavet et forslag til en ny ramme/tradition, som involverer
hele skolen, men på forskellig tid, så 9. årgang får mulighed for
at sige ordentligt farvel.
Eleverne vil gerne holde fast i at komme rundt i de små klasser
og lave små aktiviteter og dele karameller ud.
Der er blevet lyttet til elevernes ønsker.

8. Brugertilfredshedsundersøgelse
Det foreslås, at der nedsættes et udvalg af elever,
forældre, medarbejdere og
ledelse, der skal arbejde
videre frem mod en handleplan som en udløber af
undersøgelsens resultater.

Udvalget skal mødes et par gange inden maj-bestyrelsesmødet.

9. Skolens inklusionsindsats TB informerer om Pædagogisk Udvalgs tanker om systematik og
Oplæg omkring skolens
dokumentation i forbindelse med inklusionsindsatserne.
inklusionsindsats.
10. Værdiregelsæt
Foreslås udsat til næste
møde.

Udsat.

11. Evt.
12. Næste møde

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2019 kl. 18.30-21.00.
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