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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 torsdag den 23. april 2020 kl. 18.30-21.00 
 

Tilstede: Frank, Morten, Line, Ole, Søren, Anne, Marie, Mathilde, Mia-Maja, Malene, Andrea, 

Tom, Kasper, Jan 

 

Afbud: 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer 
- Læringsfestival - 
afviklingstidspunkt 

 
- Elevrådet 

  -Oplevelser m/fjern-
undervisning 
 

- RFE 
 

- Medarbejderne 
 

- Ledelsen 
- besøg af Arbejdstilsynet 
- COVID-19 

   

Gennemgang af og velkomst til Google Meet. 
 
SKB-medlemmer er blevet kontaktet af forældre ang. tidsrammen på 
dagen for læringsfestivalen. Det kan være svært at finde ud af, hvordan 
de kan få mulighed for at deltage.  
Skolen vil stadigvæk gerne prøve festivalen af og kan have en 
formodning om, at hvis dagen bliver meldt ud i bedre tid, kan der vel 

bedre skabes plads i en forældrekalender. 
Ledelse og medarbejdere kigger videre på læringsfestivalen 20/21 med  
input fra dette møde. 
 
Elevrådsmøde i dag. 10 deltagere på Meet. 
Afdeling 1 – fortalte om strukturen efter genåbningen og at de var glade 
for at gå i skole igen. 5. årgang ønsker flere fag og mere udetid inkl. 
remedier. 
Afdeling 2 – fjernundervisningen er tydeligt struktureret i skema – det 
fungerer godt. Kan man have hjemmeøvelse til idræt? 9. årgang har 
meget fokus på årskarakter og mulige alternativer til sidste skoledag. 
Ledelsen lytter og kigger frem mod, hvad politikerne beslutter ift. fase 2 
af genåbningen. Der er fortsat fokus på 6. årgangs overgang og 9. 
årgangs afslutning samt UPV. 
 
Medarbejderne er pt. delt i to. Fjernundervisning og skoleundervisning. 
Fjernunderviserne savner at være på arbejde på skolen og kæmper lidt 
for at holde motivationen oppe hos sig selv og eleverne. Den nye 
fjernundervisningsstruktur gør en stor forskel – for alle. 
Skoleunderviserne er glade for at være kommet i gang. Efter at have 
været lidt usikre i starten er undervisningen ved at finde rutine, og 
elever og voksne er trygge og arbejder sammen om at få tingene til at 
fungere. 
 
Behandling af hændelse. 
 
Arbejdstilsynet: Strakspåbud i boden, varme i 9x, øverste skrågang ud 
mod Rismøllegade. Alle ting bliver udbedret så vidt muligt inden for 
fristerne – ejendomsservice er inde over det. 
 
Ledelsen har udarbejdet en tydelig og detaljeret plan for genåbningen, 
som ikke er gået på kompromis med Sundhedsstyrelsens vejledning. 
Hensigten har været, fordi vi har plads til alle ift. krav om hygiejne og 
afstand, at åbne så meget som muligt med et sparsomt undervisnings-
indhold – og så kunne vi derefter putte mere indhold på. SFO 
samarbejder med IFO. Udviklingspunktet er helt sikkert SFO-
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eftermiddag. 
 
 

2. Økonomi 
Status på skolens økonomi. 
Endvidere fremlægges skolens 
budget til mulig godkendelse. 
 

Foreløbigt årsresultat 3.369.707. 
Der kommer ekstra midler til personale, som ledelsen foreslår benyttes 
til i alt ekstra to lærere og en pædagog. 
Ledelsen har planer for en stor del af dette overskud. De blev fremlagt.  
Bestyrelsen godkendte budgettet. 
 
 
 

3. Kontakt til forældre i 

forbindelse med skoleskift. 
Søren og Ole indleder denne 
drøftelse af status og 
fremadrettede indsatser. 
 

Det er et interessant område at følge. I dette skoleår har frafaldet været 

minimalt, så kontaktgruppen har ikke haft travlt. 
Skolen undersøger, hvordan data kan opbevares. 
 
Næste års 4. årgang bliver dog noget mindre pga. tilvalg af andet 
skoletilbud. 

4. Princip vedr. elevfravær – 
revideres. 
Bilag eftersendes. 
Til endelig godkendelse. 
 

Fremlæggelse på mail af det reviderede princip. 
 
Bestyrelsen godkender, medmindre der gives besked til Jan inden d. 24. 
april kl. 12.00. 
 
 

5. Næste skoleårs planlægning. 
Godkendelse af 
timefordelingsplan. 
Holddeling 
Personale 
 

Timefordelingsplanen godkendt med opdrag til ledelsen om at tale med 
8. årgang om holddeling på 9. årgang næste år. 
Hermed også afkortning af skoledagen som beskrevet i planen. 
 
Ledelsen vender tilbage ang. ansættelse af i alt ekstra 2 lærere og 1 
pædagog. 
 
 
 
 

6. Næste møde 

 

 

7. Evt. Vi skal sørge for at rose forældrene  
- og måske også lave en video med forældreperspektivet. 
 

 

Referatet er skrevet og godkendt via google meet undervejs i mødet. 

 

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 28. maj 2020 kl. 18.30-21.00. 

 

 


