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Rismølleskolen
________________________________________________________________________
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Anne, Søren, Frank, Marie, Mia Maja, Matilde, AR, MM, SØ (pkt. 3), TB, JP, KAS (ref.)
Afbud: Morten, Ole, Line

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

Formanden/
SKBmedlemmer,
Elevrådet

-

RFE

-

Medarbejderne
- 60 års fødselsdag

-

Ledelsen
- Professionel kapital
- Aula

Formand: Orientering om budgetorientering. Specialområdet
fyldte en del.
ØST forældreforening har afholdt LAN-party for 5. årgang.
Halvdelen af deltagerne går på RIS.
SKB: Intet nyt.
Elevråd: Indtil nu har der været to møder i afd 2. elevråd. De
fleste er nye.
Afd. 1 har afholdt deres første møde med hjælp fra afd. 2. De
blev bedt om at tegne forslag til indhold i grønnegårdene.
Næste afd. 2 møde behandler afd. 1’s forslag. Herefter er der
møde med arkitekten.
Elevrådsdag på UNG er i planlægningsfasen.
RFE: Ikke repræsenteret på dagens møde. Frida er valgt ind i
formandsskabet.
Medarb.: Fødselsdagsuge med morgensang hver dag med forsk.
gæster og skolen i gamle dage.
Aula er i gang. Det går meget godt.
Ledelsen: Forvaltningen har igangsat måling af og arbejde med
professionel kapital. Målingen er foretaget, og der er udvalgt fire
arbejdspunkter som TR’er, AMR’er og ledelse arbejder med på
internat i NOV. Dette sammenholdes med APV i DEC.
Arbejdstilsynet kommer på besøg inden for et år.

2. Præsentation af
skolebestyrelsens
medlemmer

Alle medlemmer lavede 1 min. pitch om sig selv.

3. Lærerstuderende i
praktik på
Rismølleskolen – hvordan
og hvad gør vi?
Lærer, Søren Nørgaard,
deltager i dette punkt.

RIS modtager som udgangspunkt 1., 2. og 4. års
lærerstuderende fra VIA Århus. I denne omgang har vi to
herfra, 1 fra UC Odense og 1 fra VIA Aalborg.
Fordelingen sker fra praktikkoordinatoren i samarbejde med
årgangene.
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Vi er i intern skolegruppe med to andre skoler i Randers (VEST
og ØST). Her sparres og evt. byttes.
Den eneste overordnede regel er, at de studerende min. skal
have fire lek. i deres linjefag.
De studerende modtager en praktikmappe med information.
Klasseledelse, didaktisk kompetence og relationskompetence er
de tre områder, som de studerende skal udvikle i de tre
praktikker.
Praktikken vurderes løbende af praktiklæreren, som også
godkender praktikken.
Herefter skal de skrive en opgave på fem sider, som omhandler
en lærerfaglig problemstilling. Opgaven forsvares til eksamen,
hvor bl.a. skolens praktikkoordinator deltager.
4. Økonomi
Forventet årsresultat 1,3 mio.
Der gives en foreløbig status Ændring skyldes mestendels, at der er udbetalt ekstra timer fra
på Rismølleskolens
sidste skoleår til personalet.
økonomi.
Udartede sig til en god fortælling om fagdage.
5. Betydningen af
metodefrihed – herunder
den røde tråd i
lektiemængde.
Ole indleder denne
drøftelse.

Udsat

6. Evaluering af praksis
vedr. opringning til
forældre, når elever
fraflytter Rismølleskolen.
Ole indleder.

Udsat

7. National læsestrategi.
Marie præsenterer og
indleder drøftelse.

Oplægget til den nationale læsestrategi er udarbejdet af
interessentgrupper omkring bibliotekerne. Skolerne er indtil
videre ikke deltagende i den, hvorfor den ikke er spredt ud.
Anbefalingerne kunne måske alligevel være ret brugbare.
I Randers Kommune tager biblioteket skolerne med i
udviklingen.

8. Elever der er på skolen
inden klokken ringer
første gang
Hvem har ansvaret for, og
hvad gør vi, når elever
møder før klokken ringer
første gang? JP indleder
denne drøftelse med
fremlæggelse af data.

Ledelsen har talt op over flere dage, og ca. 7.40 (15 min. før
tilsynet begynder) kan der ca. tælles 30 elever på gangene +
børnene i SFO (ca 65).
Personalet kan have en følelse af at være bad guy og ikke
kunne bruge morgentiden på forberedelse.
Emnet er dilemmafyldt
for 0.-3. er der et morgentilbud i SFO, som en del
forældre ikke benytter
hvor stor en tillid kan vi vise 4.-9.
kan vi bygge beslutninger på ”hvad nu hvis”?
Ledelsen laver ny optælling (0.-3.) og finder ud af, hvad andre
skoler gør.

9. Næste møde

Hvad er Dansk som andetsprog (DSA) på Rismølleskolen?
Lærer Søren Nørgaard deltager.
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Budget og høringsfase.
10. Evt.
- Flytning af
skolebestyrelsesmøder

Jan kigger på at flytte møder fra onsdage og mandage til
tirsdage og torsdage.
SKB melder tilbage på deltagelse i kommunikationsstrategi.

- Møde vedr. kommunikationsstrategi den 6/11 kl.
14.30

Fredagskaffe d. 1. november flyttes til 8. november.
9. årgang inviteres til mødet i januar.
Valgfag om fredagen.

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 28. november 2019 kl. 18.30-21.00.
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