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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 28. maj 2020 kl. 18.30-21.00 
 

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

Kasper, Jan. 

 

Afbud: Line 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer 
- Genåbning 

 
- Elevrådet 

- Genåbning 
 

- RFE 
 

- Medarbejderne 
- Genåbning 
 

- Ledelsen 
- Genåbning 
- Skoleårets afslutning 

   

Frank og Morten har været til møde med forvaltningen. 
 
Medlemmerne fortæller, at genåbningen har fungeret godt. Skolen har 
fået det bedste ud af det. Børnene er glade. Videohilsen til forældrene er 
på vej. Det er også blevet modtaget godt, at der er øveprøver, trods at 
eksamen er blevet aflyst. Der kan være en bekymring/forhåbning 
 for om årskarakteren bliver påvirket af øveprøverne. 

 
Elevrådet siger, det er fedt at være i skole igen. Noget der minder om 
hverdagen er tilbage. Modulopbygningen af fagene fungerer godt. Man 
har den samme lærer i flere timer, og det giver mulighed for større 
fordybelse. 
 
Medarbejderne beretter, at der er glade elever og glade lærere. Enkelte 
elever har skullet lære at gå i skole igen, og at man skal indordne sig de 
nye retningslinjer.  
 
Ledelsen oplever, at alle er ved at lande i retningslinjerne. De har været 
på tur i 7. og 8. klasserne. 3x første skoledag på et år. Pausetid uden 
skoleklokken. De yngste går i skole i længst tid. Der er mange 
forskellige måder at lave genåbning på i Randers Kommune. 
Rismølleskolen ligger på det højeste niveau i antal klokketimer. 
9. årgangs afslutning sker med øveprøver (at prøve at gå til prøve). 
Sidste skoledag skal arrangeres, så de bliver sendt afsted med manér. 
Det taler ledelsen med årgangsteamet og eleverne om, når der er 
kommet centrale retningslinjer. 8. juni er vigtig i den forbindelse. 
 
Samtalerne dd. var rigtig fine. Resultatet udmeldes snarest muligt. 
 
Kommunikationsafdelingen har beklaget, at mødereferaterne ikke er 
blevet lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Økonomi 
Status på skolens økonomi. 
 

Forventet resultat kr. 3.156.789 – heraf overførsel fra 2019 på 807.000. 
Der ligger en plan for at nedbringe det overskud. Fase 2 kan tages i 
brug, hvis der er for stort overskud mod årets slutning. Blandt andet er 
bestilling af computer på vej tillige med de øvrige elementer, som blev 
præsenteret på sidste møde. 
 
Der er en ny tildelingsmodel på vej gældende fra skoleåret 2021/2022. 
 

3. Årsberetning Morten, Ole, Frank og Søren er udvalg. 
Uddrag af beretningen præsenteres på forældremøder. 
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Ved skoleårets afslutning skal 
der udarbejdes en årsberetning. 
Hvem griber den opgave? 
 

4. Næste skoleårs planlægning. 
Skolebestyrelsen bedes tage 
stilling til klassesammenslag på 
kommende 4. årgang. 
 

Skolebestyrelsen bakker op om, at der skal være klassesammenslag på 
kommende 4. årgang.  
Der bliver iværksat en proces ang. kommunikation og god samling, som 
sandsynligvis bliver med hyttetur straks i det nye skoleår. 
Tirsdag d. 2. juni bliver det officielt. 
 
Bestyrelsen bemærker, at klassesammenslag som udgangspunkt er en 
nødløsning, hvilket der så er tale om i denne situation. 
 
De opslåede fem stillinger, hvoraf to var faste, bliver af samme årsag 
reduceret til fire stillinger, hvoraf en er fast. 
 

5. Forældrehenvendelse 
 

Behandlet – Jan skriver et svar på henvendelsen, som rundsendes til 
bestyrelsen. 

6. Næste møde 
 

Torsdag d. 18. juni kl. 18.30-21.00. Rykket pga muligheden for at lave 
høringssvar til den nye økonomiske tildelingsmodel. 

7. Evt. Skolen stiller til stadighed IT-udstyr til rådighed til de elever, som ikke 
selv kan medbringe. Der er Chromebooks på vej til alle i 6.-9. 
 
Vi overfører e-mail”chat” til en fællespostkasse i Aula. 
 
Håndvask er den samme mængde som hidtil. 
 
 
 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.30-21.00. 

 

 


