Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ
Tlf.: +45 89 15 44 00
Mail: rismoelleskolen@randers.dk
Web: www.rismoelleskolen.dk
EAN-nr.: 5798004311752

Rismølleskolen
Skolebestyrelsesmøde mandag den 13. maj 2019 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Anne, Line, Ole, Søren, Frank, Morten, Peter, Malene, Emma, Mathilde.
Afbud: Jakob

Dagsorden
1.

Meddelelser.
-

Elevråd: Møde med ledelsen. Deltager i arbejdet om mobilpolitik.

Formanden/
SKBmedlemmer,

Fælles elevråd: Møde med direktøren ang. skoledagens længde. Næste
skoleår fokus på info på sociale medier

Elevrådet

-

RFE

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

Medarbejderne: Skriftlige eksamener er snart overstået. Indtil videre
har alle været til alle prøver. Sidste skoledag d. 24. maj i samarbejde
med forældreråd.
Kommende 7. årgang er i gang med at blive dannet.
Trivselsmåling og nationale test er ved at blive afviklet. Alle elever
kommer igennem.
Ledelsen: sygefraværet er stadigvæk faldende. BTU viser, at der er
opmærksomhed på vikarforbruget. Dags dato er der f.eks. fire vikarer
på skolen – men kun en medarbejder, der er syg. Resten af vikarerne
er gået til tjenestefri og vagter til eksamen osv.

2. Skoleårets planlægning
Der gives en foreløbig status
på planlægningen af næste
skoleår – herunder bl.a
fagdage, ringetider og
afkortning af skoledagen.
3. 60 års fødselsdag
Rismølleskolen fylder rundt i
næste skoleår. Er der fra
skolebestyrelsen ønsker til
fejringen heraf?
4. Økonomi
Status.

DIALOG - FÆLLESSKAB

Timefordelingsplanen godkendt.
Ringetider godkendt.
Fagdage godkendt.

Fødselsdagen skal ikke gøres større end højst nødvendigt. Måske
kunne skolen fejres hvert år, i stedet for store fødselsdage hver 10. år.
Forslag: Skole som da skolen blev bygget. Fælles morgensang.

Forventet resultat dd. 1.6 mio.
Pga. forskydninger i elevtal, visiteringer til specialtilbud mv gør dog, at
overskuddet bliver mindre. Lige sådan betaler vi stadig af på tidligere
års overforbrug.
Ledelsen har fokus på at indsamle korrekte elevtal inden skæringsdag i
juni samt på tildelingsmodellen i forhold til specialelever i 7.-9.

- UDVIKLING

5. Indretning af ungemiljø
Oplæg fra elevrådet.

Eleverne vil gerne udnytte pladsen udenfor, især grønnegårdene, til
lærings- og pauserum. Gymnastiksal og PLC har også været i
tankerne.
Elevrådet arbejder videre med planerne og regler.
Der er bestilt riste til udgangsdørene fra gangene, så de kan benyttes
som adgangsvej til grønnegårene. Branddørene fra klasserne må ikke
benyttes som normal adgangsvej.

6. Brugertilfredshedsundersøgelse
Der præsenteres en
foreløbig handleplan.
Bilag eftersendes.
7. Trafik
Status på trafikforholdene
omkring skolen.
Ole indleder

Den foreløbige handleplan indeholder tiltag, som allerede er i gang
samt kommende tiltag. Alle tiltag vurderes af Epinion til at have stor
betydning for den samlede brugertilfredshed.
Godkendt.

Der er kommet nye skilte på Rismøllegade. Det er vanskeligt at sige,
om trafikken rent faktisk er blevet bedre.
Teglvej har problemer på vendepladsen.
Buskadset mellem parkeringspladsen og Rismøllegade har igen en sti.
Forslag om børneprodukter til sikker trafik og nudging om den gode
adfærd.

8. Evt.
9. Næste møde

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019 kl. 18.30-21.00.
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