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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 25. marts 2021 kl. 18.30-21.00 

 

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

 

Afbud: Line og Line 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer 

 
- Elevrådet 

 
- RFE 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

 
- Skolerådet 

   

Formanden: ikke noget 
Medlemmerne: ikke noget 
 
Elevrådet: Det har været rart at se sine kammerater, selvom det kun 
har været en enkelt dag i hver uge på det sidste. Glæder sig til efter 
påske. 
 
RFE: ikke noget 
 
Medarbejderne: Vi glæder os til, at der for alvor kommer flere elever 
tilbage. Der har været trivselsdage for 5.-8., som har fungeret godt. Det 
har også været rart at se 9. årgang igen.  
 
Ledelsen: Line Johansen udtræder af skolebestyrelsen. Ole Heibøll 
træder ind fra næste møde.  
Legepladsen er ikke godkendt endnu. Det er især det store space-net, 
som skaber udfordringer. Derfor er der pt. hegn omkring. Vi har en 
forventning om en passende kompensation. De tre basketkurve flyttes 
ud til kanten af brandvejen, så det bliver muligt både at lave hopskud 

og samle bolden op uden jord på.  
Der var inviteret til forældremøde på kommende 7. årgang d. 23. marts. 
Det blev aflyst, da Østervangsskolens forældre ikke havde modtaget 
invitationen. Det nye møde bliver d. 13. april.  
Corona har skabt tre nye skolemodeller inden for halvanden måned. Det 
stiller store krav til hele organisationen hver gang, men alle klarer det 
rigtig godt.  
Efter påske skal 5.-9. være i skole 50% af tiden. Vi har derfor planlagt 
med nogle fag, som opfylder retningslinjerne om at have få lærere i 
hver klasse og samtidigt kræver tilstedeværelse på skolen. Skemaerne 
er derfor lagt over to uger, så der i onlineugerne bliver plads til andre 
fag. Det giver, at der for personalet kan opleves ”sidetunge” skemaer 
med megen undervisning i den ene uge og mindre i den anden. Det har 
vi talt med enkelte undervisere om, som har godkendt deres skema.  
5.-9. har i næste periode 31 timer på skolen. 
Elever over 12 år skal tilbydes test, hvis forældrene har givet samtykke 
dertil. Såfremt eleverne ikke vil gennemføre testen på selve testdagen, 
selvom forældrene har givet samtykke, kontakter administrationen 
forældrene. Testene er en opfordring, som skolen derfor ikke 
håndhæver men har tillid til bliver fulgt. 
Rismølleskolen bliver teststed for omkringliggende institutioner. 
D. 26. marts informeres om de fag, som 9. klasse skulle have været 
oppe i - udtræksfag. Det har betydning for det endelige afgangsbevis. 
Samme dag kommer der infomation til personalet om eksamen. 
Ligeledes kommer der senere information om uddannelsesparatheds-
vurderingerne. 

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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2. Antimobbestrategi 
Udsat fra forrige møde. 
 

 

3. Næste skoleårs planlægning 
- Timefordelingsplan 
- Ringetider og skoledagens 

opbygning 
- Pædagogiske tiltag 

 

Timefordelingsplanen blev godkendt på sidste møde. 
 
De nye ringetider med morgenbånd. 
Der kommer en nærmere beskrivelse af morgenbånd i den kommende 
skoleplan. Dette udarbejdes af personale og ledelse i forening og skal 
forstås som et idekatalog. 
 

Skolen er lige nu undersøgende på, hvordan der kan opbygges et 
mellemrumstilbud, som kan tage hånd om udfordringer, der gør, at 
elever er ude af klasserne i større eller mindre grad, så det bliver mere 
kvalificeret, mindre tilfældigt og ikke mindst øger læring og trivsel for 
alle.  
En pædagog, Jan og Kasper har taget udgangspunkt i en af de andre 
skoler, som har et tilbud, der svarer til det, vi gerne vil lave. Eleverne 
skal altid have deres egentlige klasse som stamklasse og dermed er det 
også personalet herfra, der skal levere materiale, som kan benyttes i 
tilbuddet. 
 

4. Økonomi 
Budget 2021 
 

Randers Kommune overgår til en ny tildelingsmodel på skoleområdet. 
Resurserne til det kommende skoleår bliver udmeldt efter påske, så 
skolebestyrelsen herefter kan orienteres.  
Derudover har vi indmeldt et lavere elevtal i 21/22 end i 20/21. 
 
Derfor kan det nuværende resultat i 2021 på 5.7 mio kr ikke tages for 
retvisende.  
 
Bestyrelsen godkendte. 
 

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

 
 

6. Status på Covid-19 
Der gives en status fra sidste 
skolebestyrelsesmøde den 23. 
februar og frem til dags dato.  
 

Vi har ikke haft tilfælde af corona med elever, som har haft deres gang 
på skolen i smitteperioden. 
Vi er spændte på, hvilken betydning den kommende genåbning har. 

7. 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. 
 

 

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

Hvordan informerer bestyrelsen ud om, hvad den egentlig tager sig af 
og hvem er årgangenes kontaktperson?  
Kan mere information til alle gøre skolebestyrelsen mere nær for elever, 
forældre og personale? Vil det også skabe generelt mere engagement 
blandt forældre til f.eks. rekruttering til forældreråd? Kan 
forældrerådene være kvalificeringsorganer til repræsentanterne i 
skolebestyrelsen? 
 

Årgangskontaktpersonerne kan præsentere sig på det første 
forældremøde i skoleåret og også her fortælle om skolebestyrelsens 
rolle og årsberetning. 
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Ledelsen kommer med et forslag til fordeling på årgangene, og der 
bliver arrangeret en fotografering, så der kan lægges en oversigt ud. 
 
 

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

Hvordan kan vi arbejde med, at flere elever vælger Rismølleskolen til i 
overgangen mellem 6. og 7. 
Skolen har nogle ideer som kan bringe information om skolen længere 
ud. Herunder er videosekvenser på tale. Vi vil også gerne kigge på 
måden at danne klasser på. Der skal arbejdes videre med også på andre 
måder at bringe elever sammen fra Østervang og Rismølleskolen f.eks. 
også ved at lærerne bliver kendte for elever på Østervang. 
 
Derudover skriver Kasper speciale om præcis dette emne – ikke at 
svaret nødvendigvis kan findes heri, men der kan findes en behandling. 
I specialet ligger blandt andet et fokusinterview, som vil tage 
udgangspunkt i argumenterne for eller imod at vælge Rismølleskolen.  
Ind imellem hører vi argumenter indeholdende ønsker, som vi faktisk 
ville kunne imødekomme, men som vi ikke har viden om.  
 

Der er løbende dialog med Østervangsskolen f.eks. om tværgående 
skemalægning og et fælles mindset. Vi vil gerne være endnu tættere på 
Østervang. Kan bestyrelserne evt. mødes? Der inviteres til møde, så 
snart det bliver muligt med fysisk møde – alternativt en walk and talk. 
 
Det samlede skoledistrikt for de to skoler afgiver samlet set mange 
elever til andre skoleformer end folkeskolen. 
 
Vi skal også være undersøgende på, hvordan fortællingen om to 
fritidstilbud i vores eget skoledistrikt bidrager positivt, som i hvert fald 
er både skolens og IFO’s indtryk.  
 
 

10. Årsberetning 
 

Skolebestyrelsen skal inden skoleårets udløb berette på skrift, hvad den 
har arbejdet med i skoleåret. 
Morten og Frank er udvalgt dertil. 
 

11. Næste møde 
 
 

 

12. Evt. 
 

Hvor stor bliver omfanget af eksamen til næste år i de 
håndværksmæssige valgfag på 7. årgang i år? Ledelsen håber på, at 
svaret er, at der kommer en reduktion i kravet om produkter. 

 

Referatet blev godkendt online. 

 

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 29. april 2021 kl. 18.30-21.00. 

 

 


