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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 6. maj 2021 kl. 18.30-21.00 
 
Tilstede: Frank, Morten, Anne, Ole, Line, Andrea, Tom, Kasper, Jan 
 
Afbud: Marie, Lene, Liva, Jette. 
 

Meddelelser 

Formanden: 
Der er indkaldt til skolerådsmøder resten af året. 12/5, 8/9 og 3/11. 

Skolebestyrelsesmedlemmer: 
Vores børn har haft det blandet med udeundervisningen. Nogen har syntes godt om det. 
Andre har ikke. 

Medarbejdere: 
Glæder sig til at få eleverne tilbage for alvor på mandag. 

 
Ledelsen:  
Skriftlige eksamener overstået. Det blev afviklet godt – altid tryk på printfasen.  
I næste fase bliver der lavet så lidt som muligt om ift. de sidste ugers struktur og skemaer. 
Der er syv uger til sommerferien. Derfor fortsætter skemaerne lige/ulige som allerede 
ligger på Aula, og der er en lille justering i udeområder. Der bliver sendt nyhedsbrev ud 
fredag. 
I en kort periode benytter 8. årgang håndsprit og får en lidt længere vej til toiletbesøg pga. 
reparation af gulv på en skrågang. 
Legepladsen blev åbnet tirsdag. Borgmester, byrådsmedlem, hornblæsere, hjemisbil 
deltog i festligholdelsen, der blev streamet til alle klasser via meet og på facebook. Måske 
kunne det benyttes tilsvarende til 9. årgangs afslutning. 

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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Legepladsen bliver udvidet i lille skolegård. 
 

Antimobbestrategi 
Udsat fra tidligere. Elevrådet har ikke haft mulighed for at arbejde med det endnu. 
Udsættes til senere. 
 

1. Næste skoleårs planlægning 
- Afkortning af skoledagen 
- Pædagogiske tiltag 

 
Ønskefase 1 og tildeling af DAN/MAT er afsluttet. 
Ønskefase 2 til alle andre fag er i gang. 
Skemalægning d. 21. eller 24. maj. Derefter er der justeringer.  
Fagdagene får mulighed for at blive lagt som halve, men det må ikke blive på bekostning 
af de gode tiltag, som de fulde fagdage skaber. 
Halve fagdage giver nogle skemamæssige frihedsgrader til møder samt tilgodeser fag, 
hvor det giver bedst mening. 
 
Frivillig forflyttelsesrunde er i gang. RIS har en enkelt stilling som børnehaveklasseleder 
slået op der, da en af vores går på efterløn.  
D. 17. begynder en tvungen forflyttelsesrunde, hvor de to barselsvikariater skal sættes i 
spil. Såfremt vi modtager medarbejdere her, kan det få indvirkning på medarbejderantallet 
i 22/23. 
 
Bestyrelsen godkender, at skolen ansøger om afkortning af skoledagen for 4.-9. klasse.  
 
Der kommer en beskrivelse af nyt pædagogisk tiltag – mellemrumstilbud. 
 
 

2. Økonomi 
Budget 2021/2022 

 
Gennemgang af den nye tildelingsmodel 
Bestyrelsen stillede spørgsmål til tildelingen af midler til specialundervisning. 
 
Budget for skoleåret 21/22 blev fremlagt. Der er et underskud på ca 450.000 – men da vi 
har ”penge i banken”, som vi skal bruge, giver det mening. Bestyrelsen bemærkede et 
underskud på Madkassen, som dog kan dækkes ind af tidligere overskud på skolen. 
Ligeledes blev prisen på IT-support bemærket. 
 
For budgetåret 2021 er der stort set tilsvarende resultat, som i budgettet. Ledelsen laver 
tilsyn og justeringer løbende – næste gang ifm. indlæsning af udgifter fra april d. 8. maj. 
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3. 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. 

 
Drøftelse. 
 
 

4. Status på Covid-19 
Der gives en status fra sidste skolebestyrelsesmøde og frem til dags dato.  

 
 
Skolen har haft en smittet medarbejder, hvilket ikke som sådan har haft indflydelse på 
driften, da de medarbejdere, der havde kontakt med pågældende, blev defineret som 
andre kontakter.  
En elev har været smittet mens vedkommende har været hjemme.  
 
Praksis på skolen er, at vi informerer hele matriklen om smitte, der berører skolen. Det er 
den enkelte medarbejder eller elevs forældre, der giver tilladelse til indholdet. 
 
Aldersgrænsen for test er 12 år. Testenheden kommer fortsat på Rismølleskolen (for tiden 
er det mandag og onsdag) også i næste periode med 100 pct. fremmøde for 5.-9. Dog vil 
eleverne her blive opfordret til at begynde denne periode med at være blevet testet hos 
andre end skolens testenhed. 
 
Skolen har ikke hørt tale om, at aldersgrænsen planlægges med at sættes ned. 
 
Personalet vil fortsat gerne have mulighed for at blive testet – og gerne fra 7.30. Ledelsen 
vil gerne være behjælpelig med at finde praktiske løsninger ift. personaletest. 
 
Skolen sætter stor pris på, at vi ikke havde tilfælde i 9. klasse til skriftlige eksamener. Der 
er ikke samme nervøsitet ift. de mundtlige prøver. 
 

5. 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. 

 
Udsættes. 
 

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

7. Revidering af principper 
- Vikardækning 
- Lejrskoler 
- Skole/hjem samarbejde 

 
Ledelsen udarbejder udkast til revidering af nævnte principper og sætter de næste på til 
næste møde. 
Principperne skal naturligt udtrykke bestyrelsens holdning og afspejles i virkeligheden. 
 
 

8. Næste møde 
 
Årsberetning – Morten og Frank har et udkast klart.  
Principper 
 
 

9.  Eventuelt 
 
Skole/hjem samtaler må gerne foregå på meet, udendørs eller hvis det findes nødvendigt 
ved fysisk fremmøde. 
 
Kommunikationsafdelingen er webmaster på hjemmesiden på foranledning af ledelsen. 
Brugen og indholdet af de respektive medier er beskrevet i skolens 
kommunikationsstrategi. Ledelsen vil pågå en revision af hjemmesiden. 
 
 
 
Referatet blev godkendt online. 
 
Næste skolebestyrelsesmøde mandag den 31. maj 2021 kl. 18.30-21.00. 


