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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 tirsdag den 14. januar 2020 kl. 18.30-21.00 
 

Tilstede: Morten, Line, Søren, Frank, Ole, Andrea, Malene, Mathilde, Frida, Tom, Jan, Kasper 

 

Afbud: Marie & Anne 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer,  

-  
- Elevrådet 

 
- RFE 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

- elevfravær – nye, 
skærpede regler (bilag 
vedhæftet) 

- elevtal – nye 0. klasser 

   

Formanden 
Tvivl om der stadigvæk skal ringes elevfravær ind. 
 

SKBmedlemmer 
Opringning til enkelt fraflyttet elevs forældre. Det var en 
flytning til helt andet område. Vil gerne anbefale RIS. 
 
Elevrådet 
Intet nyt ud over at Jan skal tale med arkitekten. 
 

RFE 
Vil gerne lave folkeskolerne bedre. Frida har haft toiletter som 
fokuspunkt. Fælles tur på skøjtebane. 
 
Medarbejderne 

Hurra, dec er slut. Terminsprøver, julekoncert på Værket, 
krybbespil, klassefest i 4b (præmie fra pantindsamling), 

juleklip mv. 
 
Ledelsen 
Åbent hus for kommende 7.  
Arbejde med professionel kapital. 
Der er kommet nye retningslinjer. Skolelederen har fået et 

større ansvar. Det bliver behandlet i næste nyhedsbrev. 
48 elever til kommende førskole. Ledelsen ringer rundt til de 
elever, der har valgt os fra. 
Der er fortsat generelt stigende elevtal. 
Kvalitetsrapporten er på vej – der bliver kort deadline. 
22. januar tager BE, PJ, Mia-Maja, Tea og JP til ”Randers for 
målene” aktørmøde. 29. maj er der folkemøde i Randers. 

Aula komme/gå er taget i brug i SFO, med de udfordringer, det 
kan medføre. 

Pusler med om boden evt. kan udbyde abonnementsordning på 
mad til førskoleeleverne. 
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2. Besøg af elevrådet 
Seneste nyt om antimobbe- 
og trivselsstrategi. 
Kontaktlærer og 

elevrådsmedlemmer 
deltager i dette punkt. 
 

Elevrådet er i gang med at lave målplancher til antimobbe- og 
trivselsstrategien. 
Alle klasser skal lave en spørgerunde ang. trivsel i klassen og på 
skolen, så der kan laves en ”grundlov” for hver klasse i starten 

af næste skoleår.  
Skolens værdier bliver arbejdet ind ift. en PALS tænkning 
(Positiv Adfærd i Læring og Samspil).  
Trivselsdage kan komme i spil for hele skolen, så ”grundloven” 
kan holdes levende. 
 
Skolebestyrelsens målplanche: 

Det gode sprogbrug – øgenavne nej tak. 
Hilsekultur – lægge mærke til hinanden. 
 
 

3. Holddeling på 9. årgang. 
Hidtidige erfaringer 

fremlægges og diskuteres. 

Majken Morvang Jensen og 
Tobias Vinther Møller 
deltager i dette punkt.  
 

Orientering om 
- hvordan 

- inddeling i perioder 

1. Social 
2. Naturfag 
3. Elevernes egne valg 
4. Eksamensfokuseret 

- Årsplaner – samme årsplan i alle fag 

- Lavpraktik – hvordan ser en time ud? 
 

4. Økonomi 
Der gives en foreløbig status 
på Rismølleskolens 
økonomi. 

Endvidere fremlægges 
skolens budget til mulig 
godkendelse. 
 

Sidste år ser ud til at ende med ca 1,5 mio i overskud. 
Dette år (helt urørt) skaber knap en mio i overskud. 
 
På næste møde kommer årsregnskab + budget. 

 
 
 
 

5. Udmeldinger i 

forbindelse med 

arrangementer på skolen 
– og siden efterlevelse af 
disse udmeldinger. 
Søren indleder dette punkt. 
 

Drøftelse.  

6. BYOD – Bring Your Own 
Device. Med udgangspunkt i 
en konkret problemstilling 
diskuteres, hvordan vi som 
skole sikrer, at alle i 
hverdagen har de 
nødvendige elektroniske 

hjælpemidler. 
Morten indleder dette punkt. 
 

Skolen kan ikke stille krav om, at eleverne medbringer deres 
egen enhed. Dette kan derfor selvsagt ikke formuleres som et 
krav overfor eleverne. Der kan ikke forekomme forskellig 
afleveringsmetoder alt efter om man kan medbringe sin egen 
enhed eller ej. 
  
Det vil være en god ide i stedet at opfordre til at medbringe 

enheder og evt. tælle op, hvor mange enheder, der skal 
bestilles.  
 

7. Princip vedr. elevfravær 
– revideres. 

 

Ledelsen kommer med et udspil. 

8. Princip vedr. 
klassedannelse mm – 
revideres. 
 

Væggene hvisker, at hvis princippet om at danne nye klasser i 
syvende ikke var eksisterende, ville der være flere elever fra de 
oprindelige 6. klasser på Rismølleskolen tilbage.  
Bestyrelsens holdning er, at der selvfølgelig skal skabes nye 
klasser; starte på en frisk, udviske dem og os, nye venskaber, 
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få nye roller. 
 

9. 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. 
 

Udskudt 

10. Næste møde 
 

 
 

11. Evt. I kraft af sin rolle som deltager i arbejdsgruppen ang. den 
økonomiske tildelingsmodel bad Ole om skolebestyrelsens 
holdning til, om der kan sættes et max for antal af specialelever 
i Randers Kommune.  

Der kom ikke et entydigt svar, men skolebestyrelsen vil gerne 
have fokus på, at alle elever skal have det bedste skoletilbud og 
synes derfor, at et tal er svær at forholde sig til. Det er 

vanskeligt at overskue, hvad konsekvensen vil være for de 
elever, som tæller ud over maxtallet. 
 
 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.30-21.00. 

 

 


