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Mail: rismoelleskolen@randers.dk
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Rismølleskolen
________________________________________________________________________
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 4. april 2019 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Frank, Line, Emma, Malene, Peter, Ole + Jan, Tom, Kasper (ref.)
Afbud: Anne, Søren, Morten, Anna, Jakob

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

Formanden/
SKBmedlemmer,
Elevrådet

-

RFE

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

Formand/Medlemmer: LAN party på Østervang har god
tilslutning af elever fra Rismølleskolen.
Der er rygter i byen om, at skolen får klasser med 35 elever.
Det kan naturligvis ikke lade sig gøre.
Elevrådet har talt om ungdomsmiljøer og sliksalgsbod til
skolefesten. Evt. overskud fra sidstnævnte skal bruges til
elevrådets dag. Medlemmer til udvalget om mobilfri skole er
fundet.
Har deltaget i videokonkurrence om nærdemokrati i Randers.
RFE har haft indeklima på dagsordenen og lavet skilte.
Spørgeskema om eleverne i Randers’ holdning til afkortet
skoledag er færdig og rapport er ved at blive udfærdiget.
Næste gang er sidste gang i dette skoleår.
Medarbejderne har travlt med skolefesten. Værksteder hver dag
8-14. Selve festen torsdag 17-20.
Ledelsen bemærker, at sygefraværet falder støt.

2. Skoleårets planlægning
Orientering om den videre
proces i planlægningen af
næste skoleår, samt en
indstilling til godkendelse af
timefordelingsplanen.

Timefordelingsplanen blev gennemgået.
Skolen planlægger med at bibeholde antallet af ansatte som det
er.

3. Guide til forældrekontakt
Der fremlægges en
spørgeguide til skolebestyrelsesmedlemmer, når
forældre vælger at deres
barn skal skifte skole.
Bilag eftersendes.

Tilsluttet.
Til den videre dataindsamling udelades barnets navn, da dette
er irrelevant.

Godkendt.

Forældre kan fremadrettet kontaktes ifm. at personalet hører,
at et andet skoletilbud er på tale.
Pointen med, at kontakten handler om at skabe den bedst
opnåelige skole, blev understreget.
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Næste skridt kan være, at det er tilgangsforældre, der bliver
kontaktet.
Og hvad med de forældre, som har børn skrevet op til andre
tilbud? Det kan gøres til næste år, hvis der er informeret om det
på forhånd.
Det aftales, at Skolebestyrelsens oplæg på
opstartsforældremøder næste gang indeholder information om
samtaler med skolebestyrelsen ved skoleskift - både ved tilgang
og afgang.
Udfyldte skemaer sendes til Jan.
4. Specialområde
Der skal udarbejdes
høringssvar til forslag om
ændringer på specialområdet.
Bilag fremsendt.

Skolebestyrelsen laver et høringssvar uden ledelsens
medvirken.
Det foreslås at mødes et par timer om det tirsdag d. 30. april kl.
17-19.

5. Økonomi
Orientering om status pt.
samt en indstilling til
godkendelse af budget på
baggrund af
ressourcetildeling.

Den økonomiske tildeling viser, at skolen får mindre økonomi
pga. faldende elevtal. Det har ikke betydning for antallet af
klasser og ansatte, da skolen tidligere har tilpasset
organisationen.

6. Værdiregelsæt
Der ønskes en stillingtagen
til forslag og den videre
proces.
Bilag eftersendes.

Afsnittet om bevægelse under fællesskab tages ud.

7. Afkortning af skoledagen
Skolebestyrelsen skal
godkende ansøgninger til
afkortning af skoledagen.
Bilag eftersendes.

Alle ansøgninger godkendt med en forhåbning om øget faglig og
social trivsel.

8. Evt.

Ønske til dagsorden til næste møde.
Skiltning på Rismøllegade.

Svarfristen er d. 6. maj.

Godkendt.

Fristen forlænges til 31. maj, så også elevrådet kan nå at
behandle.

Næste skolebestyrelsesmøde mandag den 13. maj 2019 kl. 18.30-21.00.
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