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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 7. juni 2022 
Dagsorden og referat  

 

Deltagere: Frank, Anne, Line, Marie, Liva, Maurits, Berit, Jan, Kasper  
Mogens Winther under pkt. 2 

Ordstyrer: Frank 

Afbud: Lene, Morten, Ole, Malene. 

Dagsorden: 

Nummer Emne Forventet tid 

1 Godkendelse af dagsorden 5 min 

2 
Meddelelser 

 
Formand 
 Pressen har spurgt, om skolebestyrelsen har en holdning til, hvordan 
linjeføringen af forlængelsen af Ringboulevarden skal være. Det har 
bestyrelsen som udgangspunkt ikke.  
 
Medlemmer – herunder elevråd og RFE  
Skolerådet har holdt møde. Fremover bliver skolerådsreferatet rundsendt 
til den øvrige skolebestyrelse.  
Bestyrelsen har noteret sig, at Østervangsskolens bestyrelse har et ønske 
om på byrådsniveau at få drøftet muligheden for udskoling på  

 

 

15 min 

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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Østervangsskolen. Skolebestyrelsen og ledelsen på Rismølleskolen 
prioriterer et tæt samarbejde med Østervangsskolen og vil fortsætte 
dialogen derom.  
 
Medarbejdere  
Det var en fremragende sidste skoledag. 
  
Ledelse  
Skoleårets planlægning. Skolen har lagt 1. udgave af et skema, som er i en 
tilretningsfase, så elever og personale får så gode skemaer som muligt. 
Skolen kan mærke de generelle prisstigninger, men har ikke selv forhøjet 
priser f.eks. i madkassen endnu. Ledelsen holder øje. Ledelsen er tillige 
nysgerrig på, om det er muligt at tanke mindre end kr. 100 om dagen.  

- Skolen har modtaget to elever fra Ukraine.  

 

3 
Tilbagemelding om arbejdet i Kommunikationsudvalget  
 
Mogens Winther deltager under dette punkt.  
Ifm. forældremøde ved skoleårets start blev Mogens optaget af 
skolens værdiord og de fortællinger, der er om Rismølleskolen, som 
ikke kun er positive. Han ønskede at give sit bidrag til, hvordan 
kommunikationen kunne forbedres. Han kontaktede skolens ledelse, 
som indbød Mogens til møde, hvorefter skolebestyrelsen blev 
inddraget. Der blev her nedsat et udvalg, som Mogens også deltog i. 
Senest har udvalget haft møde med kommunikationschef Karen 
Balling Radmer, som gerne vil hjælpe Rismølleskolen med at profilere 
sig bedre, skabe mere forbindelse mellem bestyrelse og forældreråd 
og bringe historierne samt skolens værdier endnu mere ud. Der er en 
del begrænsninger i forhold til sociale medier men det handler om at 
finde mulighederne. At have respekt for GDPR kan i sig selv også 
være en positiv historie.  
 
Herefter drøftedes  
forældrenes rolle generelt (brochure laves og kommunikeres på 
forældremøde)  
skolebestyrelsens kontaktfordeling på årgange (forslag hertil 
rundsendes fra ledelsen),  

- kommunikation med eleverne (elevrådsmøde inden 

sommerferien) osv.  
Udvalgsarbejdet fortsætter i næste periode.  
 

20 min 

4 Økonomi – status  
Pt. ser skolen ud til at have et årsresultat på -2,68 mio., som 

dækkes af skolens overførsel fra tidligere år på 3,6 mio. 

Resultatet herefter er derfor 0,92 mio. Skolen afventer 

beregningen af coronaudgifter. Gennemgået og godkendt 

10 min 
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5 Forslag til datoer for skolebestyrelsesmøder i næste skoleår 
  
16/8, 20/9, 2/11, 8/12, 16/1, 21/2, 23/3, 26/4, 22/5, 20/6 Bestyrelsen 

godkender den første mødedato og tager stilling til de øvrige datoer 

på dette første møde i det nye skoleår.  

 

5 min 

6 Rismølleskolen – en skole du vælger til…. 

 

Oplæg fra Line.  
Hvordan kan Rismølleskolen blive et større tilvalg? Er det f.eks. ved at 
profilere skolen via mere udeskole eller at arbejde med Keld Fredens 
tanker om læring med kroppen forrest? Hvis skolen bliver ved med at 
gøre, som skolen altid har gjort, vil skolen fortsætte med at få samme 
resultat. Hvad kan og vil Rismølleskolen – er der plads til at være 
mere modige og gå andre veje?  
Oplægget falder nogenlunde i tråd med, at politikerne (i hvert fald 
tidligere) har efterspurgt, at skolerne har en toning. Derfor ønsker 
ledelsen at have det nuværende politiske udvalgs opbakning til at 
kunne gå denne vej.  
Skolebestyrelsen bifalder generelt ideen om, at tilgangen til læring 
altid kan være til drøftelse. Aktivitet i hverdagen er desuden 
minutfæstet i loven og åben skole er en endnu større mulighed i 
hverdagen. Kan værdiordene benyttes til profilering? Kan det 
kommunale fokus på særligt dygtige elever?  
Hvad sker der mon faktisk i hverdagen?  
Er der derfor en forbindelse til kommunikationsudvalget?  
Overskriften fortsætter under kommunikationsudvalgets fremtidige 

arbejde.  

20 min 

7 Forslag til justering af tildelingsmodel 

Der kan udarbejdes høringssvar.  
- Rismølleskolens bestyrelse ønsker, at den nuværende model 

får tid til at blive ordentligt implementeret, inden den bliver 

justeret. Jan indsender dette.  
-  

15 min 

8 Venskabsklasser – skal vi tage det op igen?  
 
Tilbagemelding fra sidste personalemøde.  
Venskabsklasser ”kan noget”. Personalet ønsker, at hvis 
venskabsklasser genindføres, gentænkes ordningen, så der ikke sker 
en automatisk tildeling, men at det får et gensidigt læringsfokuseret 
præg. Hertil kan legepatrulje mv. igen sættes i værk.  

- Punktet gentages på personalemøde og i elevrådet.  
-  

10 min 

9 Årsberetning  
 
Jan kontakter Morten for at høre, om han vil lave årsberetningen.  
 

10 min 
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10 Evaluering af skolebestyrelsens arbejde  
 
God råd til den nye bestyrelse  
Året har været præget af gode diskussioner og konsensus, når 
skolebestyrelsen har været samlet. Ind imellem har det været svært at 
få afholdt møderne pga. mange afbud. Det kan være en ide at tale om 
forskudte valg, så noget af skolebestyrelsen udskiftes hvert andet år.  
Generelt er Rismølleskolens skolebestyrelsesarbejde præget af 

ordentlighed, respektfuldhed og god tone.  

15 min 

11 Eventuelt 10 min 

12 Næste møde  

irsdag den 16. august 2022 

 

  5 min 
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