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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 26. august 2019 kl. 18.30-21.00 
 

Tilstede: Marie, Anne, Ole, Frank, Søren, Morten, Andrea, Malene, Tom, Jan, Kasper (ref.) 

 

Afbud: Line 

 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer,  

-  
- Elevrådet 

 
- RFE 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

Frank og Jan har før sommerferien været til orienteringsmøde 

ang. den økonomiske tildelingsmodel. Der forestår en politisk 
proces. 
 
Elevrådet har ikke haft første møde endnu.  
De arbejder fortsat med udearealer. 
 
Medarbejderne er kommet godt i gang – med flagalle.  

7. klasserne virker til at være blevet rystet godt sammen – 
mobilfri skole kan have haft en positiv indflydelse på det. 
Dagene sammen i sidste skoleår har helt sikkert været 
anstrengelserne værd. 
9. årgang har været på studierejse. Den er gået rigtig godt. 
 

Der søsættes en måling af alle skolers professionelle kapital 

med internat og skolevis arbejde til følge. 
 
APV i sidste kvartal. 
 
8. oktober er der møde med politikere. 
 

Kirken har været til møde ang. konfirmationsforberedelse 
20/21.   
Kirken kommer forbi med materiale ang. minikonfirmand og 
kor. 
 
Høringssvar ang. befordring af specialskoleelever. ”Ingen 
bemærkninger”  

 
Tom og Jan skal til møde med 6. årgang på ØST d. 27. august. 
 

Skolen har åbnet sin Instagramprofil foreløbigt med fokus på 
medarbejdervinklen #behindthescenes #skolenindefra med 
mulig instatakeover og story. 
Facebook fremviser elevaktiviteter, og måske skal youtube være 

kanal til månedlig video med en elev fra 0. og 7.  
Jan er ved at indhente tilladelser fra forældre og er i kontakt 

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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med kommunens kommunikationsafdelingen. 
 
 

2. Valg 
Der skal vælges formand og 
næstformand for 
skolebestyrelsen. 
 

Konstituering for det næste år:  
Formand: Frank Greibe Nielsen 
Næstformand: Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard 
Skoleråd: Ole Gynther Heibøll Sørensen 

3. Skoleårets opstart 

Evaluering af skoleårets 
begyndelse – herunder med 
bl.a 
- Afkortning af 

skoledagen 
- Fagdage 
- Mobilfri skole 

 

Afkortning har fungeret positivt. 

 
Fagdagene skal finde sit leje ift. arbejdsmængde og indhold. Det 
er vigtigt ikke kun at tage ud af huset men også at lave ”det 
seje træk”.  
Der kan være en oplevelse af bedre differentiering – og der 
bliver hørt positivt om det ude omkring. 
 

Mobilfri skole er startet utroligt nemt. 
Boden kan mærke det indtil videre, men det er muligt at låne 

penge på kontoret. 
 

4. Økonomi 

Der gives en foreløbig 
status. 
 

Der er pt udsigt til et overskud på 969.000 efter at det 

resterende af gælden er afdraget. Det er stadigvæk usikkert, 
om det bliver det endelige resultat f.eks. pga. elevtal og elever i 
specialtilbud. 
 

5. Årsberetning 
Endelig godkendelse af 

udspil til årsberetning for 
sidste skoleår. 
 

Godkendt. 
 

Marie deltager på forældremøde i afd. 1 d. 27. august 
Morten deltager på forældremøde i afd. 2 d. 3. september 
 

6. Skole/hjem samarbejde 
Ledelsen ønsker en døftelse 

af organiseringen af 
skole/hjem samarbejdet i 
indeværende skoleår. 

Skole/hjem samtaler skal være en samtale og ikke en 
monologisk afrapportering fra dansk- og matematiklæreren.  

 
I kraft af reorganiseringen af årgangsteam, hvor medarbejderne 
kun deltager i et årgangsteam, sker der en reorganisering og 

indholdsforfinelse af skole/hjem samtaler. Medarbejderne skal i 
udgangspunktet kun deltage i skole/hjem samtale på ”egen” 
årgang. Indholdet kunne være: Samtale 1 med fagligt indhold 
(evt. i en cafemodel) og samtale 2 med fokus på elevprodukt og 

præsentation af elevens tilgang til skolen. Det hele med 
udgangspunkt i dynamiske elevplaner – spind, blomster osv.. 
 
Der kan være gode argumenter for at vende rækkefølgen. 
 
Der er hermed basis for at revidere princippet om skole/hjem-
samarbejde.  

 
Dialogen med lærerne i udviklingen af samtalerne er vigtig, men 
der er allerede mange gode erfaringer. 
 
Denne form afholder ikke forældre og lærere fra at mødes om 
specifikke/akutte udfordringer. 

 
Ledelse og medarbejdere arbejder videre. 
 

7. Årshjul 
Ledelsens udspil til et 
årshjul drøftes og forfines. 

Bilag eftersendes. 

Ledelsen har lavet et udspil med en lav detaljegrad inddelt i 
årstider.  
 

Godkendt. 
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8. Fuld fart 
Rismølleskolen og RgF 

samarbejder om at tilbyde 
elever i afdeling 1 deltagelse 
i Fuld fart. 
Kasper fortæller om indhold 
og samarbejde. 
 

Forældrefolder uddelt og præsenteret. 

9. Næste møde 
 

Søren Nørgaard Laursen, DSA-lærer. 
 
Andre ønsker: 
Drøftelse af betydningen af metodefrihed – rød tråd i 
lektiemængde. 
Evaluering af skolebestyrelsens opringning til afgående forældre 
Præsentatiospitch 

 
Søren og Morten har forfald. 

 

10. Evt. 
 

Ansættelse af engelsk- og idrætslærer sker i denne uge med 
forventet start d. 1. september.  

 
Skolens jubilæum fejres i uge 40 med ”skolen i gamle dage” i de 
to første lektioner hver dag samt fagdag tirsdag. 7. årgang 
udgiver jubilæumsavis. 
 
 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24. september 2019 kl. 18.30-21.00. 

 

 


