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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 9. december 2021 
Dagsorden og referat  

 

Deltagere: Frank, Morten, Marie, Anne, Lene, Line, Ole, Maurits, Malene, Tom, Kasper, Jan 

Ordstyrer: Frank 

Afbud: Jette, Liva 

DAGSORDEN: 

Nummer Emne Forventet tid 

1 Godkendelse af dagsorden 5 min 

2 Meddelelser 

Formand 

Medlemmer – herunder elevråd og RFE 

Ungdomsskolen vil gerne On Tour, der hvor de unge er – det er sociale 

bevæglsesaktiviteter. 

RFE er ved at arrangere en fodboldturnering for alle 6.-9. klasser i Randers. 

Medarbejdere 

Uddannelsesparathedssamtaler, brobygning for 9., terminsprøver og 

kviktest for alle fra 1.-9. 

Juleklip gik fint - selv uden forældre 

6. årgang bliver en del af et stort projekt med Randers FC og Skolernes 

Udviklingscenter om sundhed.  

15 min 

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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Nummer Emne Forventet tid 

Ledelse 

Medarbejdere skal nu fremvise coronapas for at kunne møde på arbejde. 

Det er gået smertefrit. Enkelte har fået udarbejdet en testplan og givet tid til 

test.  

15.-17. december og 3.-4. januar laver Rismølleskolen fjernundervisning.  

Hvis KL og undervisningsministeriets retningslinje giver mulighed for det, 

kommer planen til meget at følge de tidligere planer.  

Ny skolechef i Randers Kommune: Carsten Fredslund Andersen tidl. 

skoleleder på Assentoftskolen. 

Nyt skole-uddannelsesudvalg fmd. Lise Lotte Lervad Larsen næstfmd. Bo 

Ratz 

Stillinger: Der har været tre opsigelser, en går på barsel og tre kommer 

tilbage fra barsel. Derfor har skolen fundet interne løsninger og slår to 

stillinger op; en lærer med specialuddannelse og en med fokus på dansk, n/t 

og idræt.  

Skolekøkkenet bliver renoveret ifm. vinterferien. Derefter 

personalekøkkenet. 

Vi forsøger pt. at komme ud af kontrakten med Odense Skolefoto.  

Kompan er ved at levere tilbud på nyt legetårn ved SFO. 

3 Coronasituationen – status siden sidste møde 

Der er ikke fundet positive på Rismølleskolen. Testerne her er rigtigt gode til 

børnene.  

Fra d.d. er der testet fra 1. til 9. klasse. For en del elever fra de yngste klasser 

var det første gang, så det tog lidt ekstra tid.  

Der er test på skolen også d. 16. december. Ugen efter kan testenheden 

tilkaldes og efter nytår fortsætter testningen om torsdagen. 

10 min 
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4 Økonomi – status 

 

Skolens foreløbige akkumulerede resultat for budgetåret 20/21 er 722.000.  

Dog har skolen afsat ca. 3 mio til forskellige udgifter, som ikke alle bliver 

eksekveret.  

Budgetudmelding – bilag 

Rismølleskolen får i næste budgetår færre midler pga. en mindre andel af 

den samlede økonomi og et let faldende elevtal. Ledelsen har været i 

kontakt med økonomiafdelingen for at få forklaring bag tallene.  

15 min 

5 Bevægelse i undervisningen – status 

Jf. skolereformen skal der i gennemsnit være 45 min bevægelse i om dagen. 

Der er stadigvæk et stort fokus blandt personalet for at putte det ind i 

undervisningen også.  

Men kigger man ned over den samlede skolematrikel, må skolen nok 

erkende, at den ikke helt rammer de 45 min. pr. dag.  

Skolen har investeret i konceptet let-leg og benytter f.eks. også map-up. 

Kan bevægelse fremmes ved at sætte aktiv-rundt-urer op? Kan skemaet 

(f.eks. fag med en lektion om ugen) ændres, så det giver større muligheder?   

10 min 

6 Status på skolens nye mellemrumstilbud 

Præsentation af tilbud. 

Ledelsen præsenterede tankerne bag Rismølleskolens mellemrumstilbud, 

som det er blevet fire måneder inde i første år. Herefter besøgte bestyrelsen 

de to lokaler.  

20 min 

7 Når forældre henvender sig til skolebestyrelsen – hvordan gør vi?  

Skolebestyrelsen blev enige om, at de enkelte medlemmer bør tilknyttes 

årgange, som forældrene informeres om. Ledelsen laver et udkast hertil. 

Generelt er det en god ide at være undersøgende på, hvad henvendelsen 

egentlig drejer sig om, og hvad medlemmet, der har fået henvendelsen, kan 

hjælpe med.   

10 min 
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8 Skoletoiletter - fra et elev-, medarbejder- og forældreperspektiv 

 

Skolebestyrelsen vil gerne arbejde hen imod, at ingen elever holder sig hele 

dagen, fordi de ikke har lyst til at gå på et beskidt toilet.  

Udgangspunktet er, at det ikke er rengøringen der mangler, men at brugen 

af toiletterne kan optimeres. Det må formodes, at det er brugerne 

(eleverne), der gør toiletterne beskidte, stopper kummen, smider papir ved 

siden af skraldespanden osv. 

 

15 min 

9 Venskabsklasser – skal vi tage det op igen?  

Udsat 

10 min 

10 Eventuelt 10 min 

11 Næste møde mandag den 17. januar 2022 

 

Fællesrummet som aktivitetsrum 

Punkter fra medlemmerne 

5 min 
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