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Rismølleskolen
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Årsberetning 2019/20 - Rismølleskolen
Dialog – fællesskab – udvikling
Tre nøje udvalgte nøgleord for Rismøllleskolen, der jo som bekendt er vores skoles
værdigrundlag.
Tre vigtige nøgleord som Rismølleskolens daglige virke bygger på, og som der på det lange
sigte, skal være med til at gøre Rismølleskolen til det foretrukne skolevalg.
Dialog, fællesskab og udvikling er hjørnestene i samarbejdet mellem
·

Lærer og elev

·

Skole og hjem

·

Medarbejdere og ledelse

Rismølleskolens værdigrundlag er dynamisk, for vi bliver nemlig aldrig færdig med at udvikle
og lave en god ”Rismølleskole”. Når vi som skole mødes af særlige udfordringer f.eks. af faglig,
social og/eller økonomisk karakter – ja, så er alt aldrig prøvet. Forudsætninger herfor er til
stede på Rismølleskolen – vi er klar til at tage udfordringer op, lære af os selv og andre samt
blive Rismølleskolens bedste udgave af sig selv.
I skoleåret 2019/20 har skolens værdigrundlag i høj grad også været i spil.

Skoleåret 2019/20
Skoleåret 2019/20 startede mere eller mindre som et hvilket som helst andet skoleår, men
afslutningen…. ja, den blev meget anderledes, og forhåbentlig ikke noget vi kommer til at
opleve igen.
Covid19 gjorde sit indtog i hele verden, og dermed også på Rismølleskolen.
Alle – børn, forældre, lærere og ledelse – har siden april måned 2020 skulle vende sig til og
arbejde under helt nye vilkår.
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Da dele af samfundet igen blev genåbnet havde ledelsen udarbejdet en tydelig og detaljeret
plan for genåbningen. Det er skolebestyrelsens klare opfattelse, at genåbningen generelt set
har fungeret godt - den nye hverdag taget i betragtning.
Alle årgange på Rismølleskolen har været påvirket af dette, men især 9. klasserne har
desværre ikke helt fået den afslutning på deres skolegang på Rismølleskolen som de har
fortjent:
·

Ingen sidste skoledag – en dag som mange har set frem til og glædet sig til i lang tid.

·

Ingen eksamen, hvor eleverne har kunnet fornemme sommerfuglene i maven.

Der bliver i juni måned dog afholdt øve-prøver, så eleverne trods alt får prøvet kræfter med en
eksamenslignende situation.
2020 var dog også året, hvor der skulle fejres en rund fødselsdag. Rismølleskolen blev 60 år.
Fødselsdagen blev fejret over en hel uge fra den 30. september til den 4. oktober.
Teamet var ”skolen i gamle dage” i de 2 første lektioner. Skoledagen blev indledt med
morgensang, og der var inviteret forskellige gæster, der kunne berette om skolegangen på
Rismølleskolen i gamle dage.

Skolebestyrelse
For skolebestyrelsen startede skoleåret op med en konstituering af bestyrelsen. Der skulle
vælges ny formand og næstformand.
Frank Greibe Nielsen blev valgt som formand, mens Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard
overtog næstformandsposten.
Som repræsentant for Rismølleskolen i Randers Kommunes Skoleråd blev Ole Gynther Heibøll
Sørensen valgt. Skolerådet er i øvrigt skabt for at skabe en større sammenhæng mellem
politikkerne og forældrebestyrelser og har blandt andet fokus på tilvalg af folkeskolen.
Til det kommende skoleår er der brug for yderligere forældrevalgte medlemmer til
skolebestyrelsen, idet Søren Kjær Herping på årets sidste møde udtræder af skolebestyrelsen.

Elevrådet
Igen i år har der været et meget konstruktivt samarbejde med elevrådet. En stor tak til især
Mathilde Glerup og Mia-Maja Manco, der begge med deres gode input og tilbagemeldinger fra
eleverne 0. til 9. klasse, har været et stort aktiv i bestræbelserne på at skabe en god skole for
alle elever på Rismølleskolen.
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Det er en fornøjelse at samarbejde med et så aktivt elevråd.

Skolens ledelse
Kasper Nørgaard Schou, afdelingsleder, Tom Haugaard Bolvig, viceskoleleder, og Jan
Pedersen, skoleleder, har alle deltaget i skolebestyrelsens møder i det forgangne skoleår.

Medarbejdere
Malene Møller Sloth og Andrea Roed Rasmussen har været medarbejderrepræsentanter i
skoleåret 2019/2020.
I det forløbne år har skolebestyrelsen afholdt ansættelsessamtaler af 5 lærere og 2
pædagoger. Vi oplever en stigning i ansøgertallet i forhold til tidligere år, hvilket ses som en
positiv udvikling.
Elever
Elevantal ved skoleårets begyndelse: 462
Elevantal ved skoleårets afslutning: 488

Skolebestyrelsens arbejde i perioden
Nedenfor følger de væsentligste emner som skolebestyrelsen har arbejdet med i perioden.

Tilvalg af Rismølleskolen
Skolebestyrelsens arbejde med at gøre Rismølleskolen til lokalområdets primære/foretrukne
skolevalg, er i dette skoleår fortsat ufortrødent.
Vi skal som skole selvfølgelig være lydhøre overfor den kritik vi evt. mødes med.
Derfor har vi i skolebestyrelsen også forsat med at tage kontakt til og indlede en dialog med
de forældre, der enten måtte fravælge Rismølleskolen eller udmelde deres barn.
I skoleåret 2019/2020 har frafald/udmelding dog lykkeligvis været på et yderst begrænset
niveau.

Drift og økonomi
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Den positive udviklingen i skolens økonomi er fastholdt. Overskuddet for 2019 blev på 1,52
mio. kr. og der er nu samlet set et akkumuleret overskud på 807.000 kr.
For det kommende skoleår er der også budgetteret med overskud.
Randers Kommune har tildelt alle skoler penge til forbedring af det fysiske undervisningsmiljø.
Dette f.eks. til indkøb møbler, bøger, it-indkøb og lignende. For Rismølleskolen udgjorde
beløbet ca. 650.000 kr.
Det er besluttet, at en del af dette beløb anvendes til køb af Chrome-books til alle elever i 6. –
9. klasse i skoleåret 2020/21.

Mobilfri skole
Skoleåret 2019/2020 var året, hvor den mobilfrie skole blev rullet helt ud.
Opstarten viste sig at være utrolig nem, og generelt forløber det rigtig godt uden større
problemer
Det er skolebestyrelsens vurdering, at den mobilfrie skole rent faktisk har styrket de sociale
relationer børnene imellem.

Samarbejdet mellem skole og hjem
Fra skolens side ønskes der foretaget ændringer/justeringer af de 2 årlige skole/hjemsamtaler,
hvilket vi som skolebestyrelse har bakket op omkring.
Først og fremmest skal samtalerne ikke have karakter af en énvejs-kommunikation fra skole til
hjem. Der vil derfor blive tale om en vis forberedelse fra forældre og børn til samtalerne.
Samtale 1 vil være med et fagligt indhold, mens samtale 2 i stedet vil være med fokus på et
elevprodukt, og præsentation af elevens tilgang til skolen. Modellen for skole/hjemsamtalerne
vil løbende blive evalueret og tilrettet i forhold til de løbende erfaringer og tilbagemeldinger.
Ovennævnte skal naturligvis IKKE afholde forældre og lærere fra at mødes om
specifikke/akutte udfordringer med den enkelte elev.

Revidering af principper/strategier
Følgende principper er blevet revideret/opdateret:
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·

Princip vedr. elevfravær.

·

Princip vedr. klassedannelse mm.

Herudover er Rismølleskolens kommunikationsstrategi ligeledes blevet godkendt af
skolebestyrelsen.

Klassedannelse/holddeling
Af principperne for klassedannelse mm fremgår følgende:
”Deling af klasser og klassesammenslag bortset fra 0. klasse kan ske af
pædagogiske og ressourcemæssige grunde”.
Det er skolebestyrelsens holdning, at klassesammenslag som udgangspunkt er en nødløsning.
Det er ønskeligt, at en årgang ikke udsættes for klassesammenslag/deling flere gange i løbet
af få år.
Der vil eksempelvis således også kunne blive tale om holddeling for at undgå et eventuelt
klassesammenslag.
I overgangen fra 6. årgang til 7. årgang vil der helt naturligt ske en ny klassedannelse, da
eleverne fra Østervangsskolen flyttes til Rismølleskolen. Det er skolebestyrelsens klare
holdning, at netop disse nye klassedannelser skal gennemføres. Eleverne får mulighed for at
starte på en frisk, nye venskaber skabes og den enkelte elev får mulighed for at få en helt ny
rolle.

Bring your own device
Det understreges, at skolen IKKE kan stille krav om, at eleverne medbringer deres egen
enhed.
Skolen stiller til stadighed IT-udstyr til rådighed til de elever, som ikke selv har mulighed for at
medbringe egen PC’er.
Som tidligere nævnt er der nu Chromebooks på vej til alle i 6. - 9. klasse.

Sociale medier
Rismølleskolen har også gjort sit indtog på de sociale medier.
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Skolen har åbnet sin Instagramprofil (#rismoelleskolen) foreløbigt med fokus på
medarbejdervinklen – skolen indefra.
På skolens Facebookside bliver der derimod fremvist elevaktiviteter.
Youtube
Rismølleskolen har i indeværende skoleår oprettet en youtube-kanal, der anvendes til
længerevarende videooptagelser af aktiviteter på skolen eller interviews med enkelt-elever.
Skolebestyrelsen opfordrer til, at man ”liker” og ”følger” Rismølleskolen.

Afgivelse af høringssvar
Der er i samarbejde med MED-udvalget afgivet høringssvar til
·

Befordring af specialskoleelever.

Skolerådet
Rismølleskolens repræsentant har deltaget i de fleste afholdte møder. Møderne har primært
omhandlet tildelingsmodeller vedr. økonomi, samt inklusion, samt budgetgennemgang af
forvaltningens forslag til ændringer i økonomien for det samlede skolevæsen i Randers
Kommune.
Rismølleskolens repræsentant deltog i en arbejdsgruppe, som sammen med forvaltning, PPR
samt lærer- og pædagog- ledelse, fra specialskoler skulle tage stilling til, om man ville
fastsætte en øvre grænse for antallet af specialskoleelever i Randers Kommune. Det var en
meget givtig proces, hvor mange vinkler og fakta blev vendt og drejet. Konklusionen blev, at
arbejdsgruppen anbefalede, at der ikke laves et øvre loft over antallet af specialskoleelever i
Randers Kommune.

Skolebestyrelsen ser frem til et nyt og spændende skoleår.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Rismølleskolen
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