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Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ 

Tlf.: +45 89 15 44 00 

Mail: rismoelleskolen@randers.dk 

Web: www.rismolleskolen.dk 

EAN-nr.: 5798004311752 

Rismølleskolen 
________________________________________________________________________ 

Skolebestyrelsesmøde             Torsdag den 28. april 2022 

Dagsorden og referat  

 

Deltagere: Frank, Jette, Ole, Anne, Malene, Maurits, Tom, Jan, Kasper  

 
Ordstyrer: Frank 

Afbud: Marie, Line, Lene, Morten, Liva 

Dagsorden: 

Nummer Emne Forventet tid 

1 Godkendelse af dagsorden 5 min 

2 
Meddelelser 

 
Formand 
Fremover udsendes referatet på mail til skolebestyrelsen. 
 
Medlemmer   
RFE har haft afslutningsfest. 

 
Medarbejdere  
Skolefest 
Bliver udelukkende til fest, og ikke som de seneste år til 
fremvisning af udstilling osv. 
Der bliver diskotek for store og små, livemusik i skolegården 
med præsentation af Skolesangen. Pølsevogn, slikbod, 

15 min 

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

kagebod, kaffebod, drikkebod. Brandkadetter og rodeotyr – og 
det hele bliver kontantløst. 
 
Nationale test 
6. årgang har haft besøg af Patrick Carlgren, Randers FC, ifm. 
sundhedstiltag. 
 
Skriftlige prøver starter den 2. maj. 
  
Ledelse  
Elever fra Ukraine 

Skolen er blevet kontaktet ang. plads til ukrainske 

flygtningebørn. Bliver det få elever, skal de sluses direkte i 

klasserne. Kommer der mange, skal der laves en samlet klasse. 

Der er fem dages responstid. 

 

Åbning af legeplads 

5. maj åbner seneste fase af legepladsbygeriet, som er placeret 

ved SFO. Liselotte Lervad Larsen kommer og klipper snoren. 

 

3 
Coronasituationen – status siden sidste møde 
 
Udgår som fast punkt. 
 

5 min 

4 Økonomi – status 

 

Årets resultat er pt.1.7 mio. 

 

5 min 

5 Skoleårets planlægning 

 

Timefordelingsplan 

Ledelsen præsenterede en timefordelingsplan, hvor der er få 

justeringer ift. sidste præsentation. Der er ikke længere 

holddeling i andre fag end idræt på 9. årgang. Der er 

sandsynligvis ikke elever til tre klasser, men ledelsens forslag er 

at bevare de tre klasser med stort set fuldt skema. Den manøvre 

koster ca. 800.000, og kan lade sig gøre fordi skolen pt. har et 

overskud. 

Ledelsen vil gerne tale med kommende 9. årgang om, hvordan 

der evt. kan hentes noget af udgiften ind igen. 

Det bliver vigtigt også at tale med 9. årgangs forældre om 

løsningerne. Timefordelingsplanen blev godkendt. 

20 min 



DIALOG     -     FÆLLESSKAB     -     UDVIKLING                                            

Nummer Emne Forventet tid 

 

Dagsstruktur 

Skolebestyrelsen justerede pausen mellem 13.10 og 13.15, så 

den i næste skoleår varer 10 minutter. De ekstra 5 minutter 

tages fra middagspausen, der derfor fremover varer 30 minutter. 

For 0.-3. klasse betyder det samtidigt, at de lige afkortede 

lektioner torsdag og fredag bliver på 32,5 min. Dette kan 

justeres såfremt det ikke længere er et politisk krav i Randers 

Kommune, at afkortningen skal fordeles ligeligt mellem torsdag 

og fredag. 

 

Ansættelser 

Ifm. den kommunale frivillige forflyttelsesrunde, har 

Rismølleskolen afgivet en lærer til en anden skole, og modtager 

derfor en anden lærer fra en tredje skole. 

Derudover orienterede ledelsen om tidligere foretagede 

ansættelser. 

 

Studierejse 9. årgang – samarbejde med Ungdomsskolen 

Næste års studierejse er planlagt til  slutningen af august. 

Rismølleskolen har tidligere samarbejdet med Ungdomsskolen 

omkring studietur, hvilket der stadigvæk er mulighed for. Men da 

søgningen til Ungdomsskolen blandt Rismølleskolens ældste 

elever pt. ikke er så høj, foretrækker Rismølleskolen at have 

skolens eget personale med på studierejsen. 

Det øvrige samarbejde, som Rismølleskolen og Ungdomsskolen 

har om de øvrige klasser, vil Rismølleskolen gerne fortsætte og 

videreudvikle. 

 

Klassedannelse 

Skolebestyrelsen bekræftede princippet om klassedannelsen til 

7. klasse, hvor hver elev ønsker fem personer at komme i klasse 

med, og bliver garanteret en af dem. Derefter er det de voksne, 

som kender eleverne på forhånd, der fordeler eleverne i tre 

homogene klasser, der har nogenlunde lige kønsfordeling, og 

gode diadaktiske hensyn. 

Rismølleskolen ønsker fortsat at øge relationsdannelsen blandt 

eleverne fra både Østervangsskolen og Rismølleskolen før 

overgangen til 7., og gerne gennem hele skoleforløbet. 

 

Valgfag/morgentræning 
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Nummer Emne Forventet tid 

John Vitting fremlagde tanker om fodboldlinjen som valgfag for 

9. årgang. Han kommer gerne på besøg i relevante klasser eller 

til forældremøder. 

Link til fodboldlinjen 

 

 

6 Evaluering af læringsfestival 

 

Forældrene oplever, at det var en stor succes, og at det er 

fortællingen flere steder fra. Alle var engagerede, og eleverne 

lavede gode fremlæggelser for deres forældre. 

Personalet har samme opfattelse. 

15 min 

7 Rismølleskolen - en skole du vælger til 

 

Oplæg fra Line. Udsættes 

 

20 min 

8 Forældreansvarsfolder – forventningsafstemning 

 

Med udgangspunkt i medsendte folderlægges der op til 

drøftelse. Flyttes til kommunikationsudvalget, som senere giver 

tilbagemelding. 

 

15 min 

9 Valg til skolebestyrelsen 
 
Ledelsen orienterede om valget. 
Skolebestyrelsen er fyldt op af fortsættende og nytilkomne 
medlemmer. 
 

10 min 

  

https://www.randers.dk/borger/skole-og-udddannelse/folkeskoler/fodboldlinjen-randers/
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10 Praktisk medhjælp 

 

Der udarbejdes høringssvar vedr. pulje til praktisk medhjælp. 

Ledelsen udarbejder et udkast til et balanceret høringssvar. 

 

15 min 

11 Venskabsklasser – skal vi tage det op igen? 

Tilbagemelding fra sidste personalemøde. 

Udsættes 

 

10 min 

12 Eventuelt 

Skolebestyrelsen blev præsenteret for den nye skolesang. 

 

10 min 

13 Næste møde tirsdag den 7. juni 2022 

 

5 min 
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