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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 23. februar 2021 kl. 18.30-21.00 

 

Tilstede: Frank, Morten, Lene, Line K.,Marie, Anne, Jette, Andrea, Liva, Tom, Kasper, Jan 

 

Afbud: Line J. 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer 

 
- Elevrådet 

 
- RFE 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

- førskole 
 

- Skolerådet 

   

Frank har deltaget til et elevrådsmøde, som handlede om trivslen i 
fjernundervisningen. 
 
Liva er ny repræsentant for eleverne. Hun fortæller, at der er et stort 
afsavn fra skolen. Man lærer mindre end alm. undervisning, men det 
går ok. Det kan være svært, når lærerne ikke er frit tilgængelige som i 
klasserummet. 
 
Andrea og Jette fortæller, at de yngste elever er tilbage, hvilket er 
rigtigt godt. Vi bruger tiden på at gendanne rutiner og relationer, og der 
er særligt fokus på trivslen i disse første uger. Eleverne har virkelig nydt 
det. 
På 8. årgang er der brobygning i denne uge – det er lidt tungt, men 
eleverne får så meget ud af det som muligt. 
9. årgang har projektuge. En del af eleverne er på skolen. De store 
elever gør, hvad de overhovedet kan. 
Personalet lider også afsavn. De prøver så vidt muligt at komme 
omkring fagene, men der vil være huller. 
 

Førskolen begynder mandag med ca 44 børn. Personale fra de fire 
samarbejdsbørnehaver og to fra skolen samt en studerende. 
Ansættelsessamtaler på pædagog- og medhjælperstilling onsdag d. 24. 
februar.  
Fjernundervisningen fortsætter for 5-9, og der sættes mere fokus på 
bevægelse, dialog og trivsel. Planlægningen af prøverne til sommer er i 
gang: Skriftligt dansk og matematik og mundtligt dansk og engelsk. 
0-4 er startet godt op – flot klaret af alle. 
Fastelavn var en fest – både virtuelt og i virkeligheden. 
 

2. Antimobbestrategi 
Udsat fra sidst. 
 

Udsat 

3. Næste skoleårs planlægning 
- Timefordelingsplan 
- Ringetider og skoledagens 

opbygning 
- Personalestatus 

 

Udkast til ringetider og skoledagens opbygning blev præsenteret. 
Ledelsen overvejer, om noget af den pausetid, som skolen har, kan 
veksles til undervisningstid. En model for dette blev præsenteret og 
drøftet. Det skal efterfølgende drøftes med personalet, hvorefter 
bestyrelsen genbehandler punktet. 
 
Forslag til timefordelingsplan godkendt. 
 
Der kommer tre retur fra barsel, og vi sender to afsted – derudover 
afventer vi en ny resursetildeling, som kan have indflydelse på 
resurserne. 
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4. Mødedato i marts  25. marts. 
 

5. Økonomi 
Årsregnskab 2020 
Budget 2021 
 

2020 resulterer i et overskud på 2,3 mio.  
Dertil lægges en overførsel fra 2019 på 807.000, således, at det 
samlede overskud er på 3,1 mio.  
Det skal dog siges, at vi har en del udgifter, som er genereret i 2020, 
som vi ikke har betalt for endnu. Ligeledes er der nogle ekstra udgifter 
til specialtilbud. Overskuddet bliver derfor væsentligt mindre. 
Ledelsen udfærdiger en kommentar til forvaltningen. 
 
Budgettet afventer forvaltningen. 
 
 
 

6. Lektier 
Hvilke ønsker og forventninger 
er der til omfang og indhold i 
elevernes hjemmearbejde. 
Mathilde og Mia-Maja lægger op 
til drøftelse. 
Fortsat fra sidste møde. 
 

Udsat 

7. Status på Covid-19 
Der gives en status fra sidste 
skolebestyrelsesmøde den 12. 
januar og frem til dags dato.  
 

Se pkt. 1. 
 
Tilbud til personalet om kviktest. Bussen kommer to gange om ugen. 
Poderne er ansat af forvaltningen.  
 
Afventer pressemøde om yderligere genåbning. 
 

8. Forældre på skolen 
Grundet situationen med corona 
så har det nu i en periode 
været praksis, at forældre ikke 
kommer ind på skolen i 
forbindelse med aflevering og 
afhentning af deres børn. 
Erfaringerne herfra drøftes. 
Jan indleder. 
 

Udsat 

9. Bestyrelsesmedlemmernes 
rolle 
En drøftelse af arbejdsindhold 
og –opgaver for medlemmerne 
af skolebestyrelsen 
 

Udsat 

10. Overgangen fra 6. til 7. 
klasse 
Hvad gør vi? 
Anne indleder. 
 

Udsat 

11. Næste møde 
 
 

Næste skoleårs planlægning. 

12. Evt. 
 

Opmærksomhed mod at kameraerne skal være tændte i 
fjernundervisningen. Drøftes på møde i afdeling 2. 
 
Afsluttende positiv historie: Ros til 8. årgang fra dagens 

brobygningslærer. De var interesserede og læringsvillige.  
 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 25. marts 2021 kl. 18.30-21.00. 

 

 


