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

Rismølleskolen
________________________________________________________________________
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Frank, Morten, Ole, Søren, Marie, Malene, Andrea, Kasper, Tom og Jan
Afbud: Anne, Line
1. Meddelelser.

2.

Dagsorden
Hvordan er proceduren for- og hvad er hensigten med at ringe forældre
op når elever forlader skolen? Det skal afspejle en nysgerrighed og data
skal tegne et billede af bevæggrunden for hvorfor eleven flytter. Søren
sender støttespørgsmålene rundt til bestyrelsen. Sættes på som punkt
til næste bestyrelsesmøde.

-

Formanden/
SKBmedlemmer

-

Elevrådet

Afdeling 1, har tegnet ideer og forslag til aktiviteter i pauserne:
hyggelæsning (store til små) og brætspil.
Der er pt. badminton og dans
Holdt møde med arkitekt ang. udeområder. Tidsperspektiv: ca. til jul
2020.

-

RFE

-

-

Medarbejderne

Temaugen tager udgangspunkt i de 17 verdensmål. Årgangsvis
samarbejde omkring et eller flere mål. Positivt i forhold til at ramme
niveau og indhold på holdene. Skolefesten er 2. april.

-

Ledelsen
- tildelte ekstramidler

Redegør for S/H samtale 2. Bliver en læringsfestival den 24. marts. Der
bliver i tillæg hertil afsat pædagogiske timer til hele personalegruppen til
at beskrive processen i- og omkring fremlæggelsen på læringsfestivalen
+ til udfærdigelse af en ens og for alle fag dynamisk elevplan for alle
fag.
Tilkendegivelse fra bestyrelsen af at det er dejligt, at vi prøver noget nyt
af.
Procesplanen for næste skoleårs planlægning er påbegyndt.
Der er pt. MUS samtaler. KAS og TB afholder driftsmæssige samtaler, JP
afholder kompetenceudvikling og uddannelsesmæssige samtaler
Senest fredag skal vi melde forventet elevtal for 2020-21.
Cykelstinettet: JP+Frank deltager i et dialogmøde om en kortlægning af
cykelstinettet. Mødet er onsdag den 11. marts.
Madkassen – har været til informationsmøde omkring genbrug af affald.
Vi skifter leverandør af emballage. JP efterspørger nedsættelse af et
udvalg, som kan udforme en kostpolitik.
RIS har fået 648.700 kr. til eksempelvis stole, bøger, it-indkøb eller
lignende. Drøftelse af anvendelsesmuligheder bl.a. vedligehold af fysiske
rammer, it-udstyr osv.

Økonomi
Årsopgørelsen fremlægges.
Endvidere fremlægges skolens
budget til mulig godkendelse.

Fremlæggelse af årsopgørelsen for 2019 samt budget for 2020-21. Der
arbejdes på en øget gennemsigtighed og overskuelighed i budget og
regnskab.
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3.

Kvalitetsrapport.
Opfølgning på data fra den
fremsendte Kvalitetsrapport, og
evt. afledte handlinger.

4.

Klassesammenslag eller
holddeling?
Indledende drøftelse af de
Drøftelse. Årgangens/teamenes lærere har et stort ønske om at være
mulige scenarier omkring næste med til at påvirke beslutningen.
skoleår.
Elevrådsrepræsentanterne ytrer at holddeling er at fortrække, så
relationerne til lærer og elever bibeholdes.
Teamene inviteres med til næste SKB-møde.
Princip vedr. elevfravær –
revideres.
Bilag eftersendes.
Opdateret udgave drøftet og godkendt med enkelte tilføjelser.
Ledelsen undersøger om fraværs SMS kan opdateres fx med: Ved
tvivlsspørgsmål kontakt kontoret.
Princip vedr. klassedannelse
mm – revideres.
Bilag eftersendes.
Ingen bemærkninger!

5.

6.

7.

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.

8.

Næste møde

9.

Evt.

JP redegør for indhold og tiltag fx:
Fagdage, SI-timer, aktører, vejledere, faglige løft, IUP, holddeling osv.

Der har været fokus på det yngste, for at finde ud af hvem der går i
SFO og hvem der er her for blot at opholde sig på gangen. Fra 3. årgang
og ned har vi haft fokus på, at sende dem i SFO.
Der er stadig nogle elever fra 4. og 5. årgang på gangene. Det er ro på
og det foregår rimeligt ordentligt.
6. årgang er også repræsenteret, også her foregår det på en ordentlig
måde.
9. årgang er også tidligt til stede. Flere laver lektier, eller sidder og taler
sammen.
Der er ikke behov for at skære til pga. uro, men det skal mere være for
at føre ordentligt tilsyn.
JP skriver ud til forældrene i månedsbrevet.
Årgangsteam som berøres af klassesammenslag/holddeling inviteres til
dialog.

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18.30-21.00.
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