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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 12. januar 2021 kl. 18.30-21.00 

 

Tilstede: Frank, Morten, Marie, Lene, Jette, Andrea, Tom, Kasper, Jan 

 

Afbud: Anne, Line, Line, Mathilde, Mia-Maja 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

Ganske kort   

Legeplads er ved at blive etableret. 
Ny ventilation er færdig. 
 

2. Status på hverdagen 
 

Nødpasning 0.-4. 14 elever på skolen og ca. 14 i IFO 
5.-9. ca. 12 elever på skolen af forskellige årsager 
Ca. 15. medarbejdere på matriklen.  
Afd. 1: 0.-4. er bygget op over den samme struktur som 5.-9. men med 
mindre skærmtid jo yngre eleverne er, så vi ikke lægger beslag på 
forældretid i ”arbejdstiden”. Derfor ligger der også opgaver, som kan 
løses, når familierne finder tid til det. Eleverne klarer det rigtig godt og 
har taget godt imod den måde at blive undervist på.  
Personalet giver også gode tilbagemeldinger – også ift. deres eget 

arbejde. Enkelte medarbejdere har haft behov for hjælp til at komme i 
gang i meet.  
Afd. 2: 5.-9. har fortsat den tidligere struktur. Der er dog nu et større 
fokus på sårbare elever. 10-timers tilbuddet er i normal drift. 
UPV-samtaler er udsat men IUP arkene er lavet. Praktik og brobygning 
er pt. lukket ned. Standpunktskarakterer er vi lidt udfordret på. 
Personalet har også i afd. 2 gode tilbagemeldinger. Seneste nyhedsbrev 
har haft en effekt. Feedback- og studiebånd kan udnyttes mere og 
måske bedre, og vi kigger også efter bevægelse og sociale aktiviteter. 
Det virker til, at jo ældre man er, jo mere træt er man. Særligt 8. og 9. 
årgang virker noget demotiverede, men vi arbejder med det – og f.eks. 
er der fokus på også at lege og snakke sammen osv. 
5. årgang har fælles aktivitet med ØST på fredag (skak). 
Tekniske udfordringer bliver løst sammen med forældre evt. ved hjælp 
af at man er på skolen.  
 
Tilbagemelding fra forældre: 
0.-4. - Planen virker! Der kan være udfordringer pga. manglende 
erfaring med at være på computer eller tekniske udfordringer.  
5.-9. – Underviserne gør det rigtig godt. Dagene på skærmen kan 
forekomme lange – måske kan strukturen lægges en smule om. Der kan 
være udfordringer med at logge på forskellige portaler. Måske skal 
rumpen lettes ind imellem, så man får mere bevægelse ind. Kunne det 
være bevægelseskonkurrencer. 
 
Ledelsen tager de gode forslag med tilbage.  
 
Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til, om det vil være bedre for 
de yngste klasser, at deres timer blev samlet om morgenen. 
 

3. Udtalelse om skoleferie 
 

Skolebestyrelsen vil foreslå, at de to feriedage d. 9. og 10. august 
flytter til d. 20. og 21. december i forventning om at det samlede 
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læringsudbytte vil blive større selvom juleferien bliver lang. 
Ligeledes vil skolebestyrelsen indstille til byrådet at omformulere 
beslutningen om lukkeuger i sommerferien fra uge 29-30 til f.eks. de 
midterste uger af juli, så SFO kan holde åbent samtidigt med, at 
personalet kan afvikle ferie og deltage i opstartsuge. 
  

4. Deltagelse i 
ansættelsesudvalg 
 

Marie Brøsted deltager. 

5. Næste møde 
 

 

6. Evt. 
 

Uddannelsesaftener  
 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2021 kl. 18.30-21.00. 

 

 


