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Rismølleskolen
________________________________________________________________________
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Frank, Morten, Anne, Marie, Malene, Andrea, Mathilde, Kasper, Tom, Jan
Afbud: Line, Søren, Ole, Mia-Maja
1. Meddelelser.
-

Formanden/
SKBmedlemmer

-

Elevrådet

-

RFE

-

Medarbejderne

-

Ledelse

Dagsorden
Dialogmøde (Frank og Jan) vedr. aftalemål og budget 18. august.
Årsberetningen er færdig.
Der er tilsyneladende forskel på lånebetingelser fra folke- til
skolebiblioteker. På folkebiblioteker kan man låne løs hele sommeren –
på skolebiblioteker skal alt afleveres inden ferien.
Lån løs – altså på folkebiblioteket!
Elevrådet har konstitueret sig med Mathilde og Mia-Maja som formand
og næstformand. Thea er valgt i RFE og Kaya er valgt som formand for
det lille elevråd.
På skolen mærker vi, at sommerferien nærmer sig. De største elever er
ved at være gået på sommerferie. Feriesangen bliver i klasserne i år.
Næste års repræsentanter i skolebestyrelsen er JE og AR. PJ/MM er
suppleant.
Næste skoleår planlægges som helt normalt, men vi er klar til at lave
nødundervisning, hvis dette besluttes. Det forventes at afstandskravet
fortsætter.
Stillingsopslag på pædagogstillinger udløber til midnat d.d.
Der skal være suppleringsvalg til skolebestyrelsen.
Sidste skoledag er planlagt Corona-wise.
Dimission er planlagt klassevis for de tre 9. klasser over tre aftener i
uge 26. Det er så tæt på en normal dimission og afslutning som muligt.
Afholdt forældremøde med kommende 4. årgang.

2.

Økonomi
Status på skolens økonomi.

Ledelsen har lagt de forventede og aftalte udgifter ind i budgettet, så
det forventede resultatet herefter er kr. 1.094.681.

3.

Årsberetning
Udspil til årsberetning
vedhæftet til forhåbentlig
godkendelse.

Færdig og godkendt.
Den lægges herefter på hjemmesiden og skal præsenteres for forældre,
så disse kan stille spørgsmål.
Evt. på forældremøder i starten af næste skoleår.

4.

Næste skoleårs planlægning. Planlægningen er næsten færdig. Der er udlevering af opgaveoversigter
Der gives en status på
og skemaer i næste uge.
planlægningen af næste
7.-9. har valgfagsudvælgelse med deadline til midnat.
skoleår.

5.

Ny tildelingsmodel
Byrådet sender et forslag til en
ny tildelingsmodel i høring. Det

Enighed om, at tildelingsmodellen virker mere gennemsigtig.
Nysgerrighed omkring, hvad der sker på specialområdet.
Marie forfatter et udkast til et høringssvar.

DIALOG - FÆLLESSKAB - UDVIKLING

er skolebestyrelsens opgave at
formulere et høringssvar.
Bilag eftersendes.
6.

Mødedatoer i næste skoleår
Der foreslås følgende datoer:
31/8, 29/9, 28/10, 3/12, 11/1,
23/2, 24/3, 29/4, 31/5, 17/6.

Rykkes sammen til tirsdage (og torsdage). JP kommer med et nyt
udspil.

7.

Evaluering af
skolebestyrelsens arbejde i
indeværende skoleår.

Der har været arbejdet fornuftigt med de emner, der har været på
dagsordenen.
Der er hængeparti ang. principper.
Skolebestyrelsens årshjul bør komme i funktion – måske kommer der
noget fra forvaltningen.

8.

Næste møde

Samarbejde med DT Nordøst – også på bestyrelsesniveau.

9.

Evt.

Personaleønske om at få gået skærmene/projektorerne i klasserne
igennem.
IT for skolebestyrelsen. Der er oprettet en gruppe i Aula til
skolebestyrelsen. Dette kan måske afhjælpe
kommunikationsudfordringerne. Ledelsen arbejder stadigvæk på at få
skolebestyrelsen på googledrev.
Hovedbiblioteket har lavet ny facebookgruppe om Skole og uddannelse.
Videotakken fra skolebestyrelsen til forældre er snart på vej.

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2020 kl. 18.30-21.00.
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