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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 22. februar 2022 
Dagsorden og referat  

 

Deltagere: Frank, Jan, Marie, Line, Lene, Maurits, Jette og Tom 

Ordstyrer: Frank 

Afbud: Anne, Ole, Malene, Liva og Kasper 

DAGSORDEN: 

Nummer Emne Forventet tid 

1 Godkendelse af dagsorden 5 min 

2 
Meddelelser 

Skolerådsmøde 2. marts 

 

Formand 

Intet at bemærke 

 

Medlemmer – herunder elevråd og RFE 

- Statistik omkring trivsel og karakterer i Randers ønskes på som 

punkt til næste SKBM 

- Elevrådet har intet at bemærke 

- RFE: har været sat on-and-off pga. Corona. 

o arbejder på forskellige projekter:  

 Sociale arrangementer 

 Kønsneutrale strategier 

 

 

15 min 
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Nummer Emne Forventet tid 

Medarbejdere 

- Trivselsundersøgelsen pågår. Skal være afsluttet senest 11. marts 

o Undervisningsmiljø, trivsel, æstetik 

Ledelse 

- Der har været hærværk på skolen i form af graffiti. Hærværket er 

politianmeldt. Politiet har modtaget billeddokumentation fra 

overvågningen. 

-  

3 
Coronasituationen – status siden sidste møde 

- Testpodere og testkits er afskaffet pr. 20. februar 

- Hvis én i klassen er smittet, kan vi dele testkits. Det er ikke et krav. 

- Først var det eleverne der var smittet, siden personalet 

- Det har presset læringsmiljøerne. 

- Der er indført nul-tolerance for 7. årgang – på baggrund af dårligt 

sprog og adfærd både overfor hinanden og overfor voksne 

- Vi har et ønske om, at kunne forbygge tidligere. Der drøftes, hvilke 

tiltag vi kan sætte i værk, og hvordan bestyrelsen kan støtte op 

omkring forældrearbejdet.  

10 min 

4 Økonomi – status 

- Gennemgået  

Årsopgørelse 

- Gennemgået og godkendt 

Budget 

- Gennemgået og godkendt 

 

15 min 

5 Skoleårets planlægning 

- Foreløbig timefordelingsplan er drøftet. 

- Tildeling efter antal klasser sætter forskellige scenarier er i spil. 

o Herunder klassesammenslag eller ikke. Boost i fx matematik, 

dansk og engelsk. Fortsætte med holddeling i idræt og ikke i 

andre fag. 

- Bestyrelsen er indforstået med, at ledelsen går i dialog med 

medarbejderne omkring den fortsatte planlægning. 

 

15 min 

5 Personaleflow 

Punktet er sat på dagsordenen efter henvendelse fra en forælder. 

Der er forskellige forklaringer på flowet: 

- Nutidens medarbejdere er i gennemsnit ca. 4 år pr. arbejdssted 

- Der er i Randers Kommune et flow på 16% pr. år. Rismølleskolen 

skulle dermed have en udskiftning på ca. 6-7 medarbejderepr. År, og 

det har vi ikke. Dermed ligger Rismølleskolen en del under denne 

procendel. 

20 min 
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- Der har også været en del barsler i de seneste år. 

- Der er 24 ansøgere til opslået lærerstilling og 26 ansøgere til opslået 

pædagogstilling. 

 

6 Rismølleskolen – en skole du vælger til…. 

 

Oplæg fra Line. 

- Udsættes til næste møde. 

 

20 min 

7 Fællesrummet som aktivitetsrum 

 

Siden sidst er rummet ikke brugt så meget, men… 

- Der er en oplevelse af at der er foregået en del ”hærværk”. 

o Gardiner, bordtennisbat, bordtennisbordet mm. bliver 

desværre ødelagt 

- Forslag om, at Maurits og Liva går rundt i klasserne og taler med 

eleverne om den ”rigtige” brug af lokalet og hvorfor det er vigtigt, at 

alle behandler inventaret pænt. Hvordan taler elevrådet med 

klasserne omkring brugen af- og adfærden i lokalet. 

- Hvordan kan vi skabe en kultur, hvor det er ok at hjælpe hinanden 

ved at sige fra overfor uhensigtsmæssig adfærd? 

15 min 

8 Valg til skolebestyrelsen 

- Der nedsættes en valgbestyrelse som består af formanden, Lene og 

Jan. 

10 min 

9 Venskabsklasser – skal vi tage det op igen? 

- Ønske om at genoptage venskabsklasserne, da der er en oplevelse 

af, at det fungerer godt. 

- Der er en stor foræring i at have en store/lille ven.  

- Skaber en god kultur og samhørighed for alle. 

Tages med på næste personalemøde 

10 min 

10 Eventuelt 

 

10 min 

11 Næste møde onsdag den 16. marts 2022 

- Forældreansvarspapir, Tom sender folder ud 

- Klassedannelser på 7. årgang 

5 min 
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