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Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ 

Tlf.: +45 89 15 44 00 

Mail: rismoelleskolen@randers.dk 
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EAN-nr.: 5798004311752 

Rismølleskolen 
________________________________________________________________________ 

Skolebestyrelsesmøde             Mandag den 30. august 2021 

Dagsorden og referat  

 

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

 
Ordstyrer: Morten 

Afbud: Ole, Liva 

Dagsorden: 

Nummer Emne Forventet tid 

1 Godkendelse af dagsorden 5 min 

2 
Meddelelser 

 
Formand 
Konstituering og skolerådsmøde den 8. september 
 
Medlemmer   
Hvad er valgfag på 9. årgang. 
9. årgang skal tilbydes to valgfag. Valgfag 1 er studiecafé på 
skolen, valgfag 2 er eksternt udbudt hos Ungdomsskolen og 
Randers Fodboldlinje. 

 
Medarbejdere  
Forældremøde afholdt i afd. 1 den 24. august. Normale 
forældremøder og information fra læseteam og matematikteam. 

15 min 
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Nummer Emne Forventet tid 

Fine tilbagemeldinger. Forældremøde i afd. 2 er den 31. august. 
Der er ikke så mange tilmeldt. 
Fra uge 36 åbner fællesrummet for pauseaktiviteter for afd. 2. 
  
Ledelse  

26 pædagoger søgte. 1 ansat, som begynder onsdag den 1. 

september. 

60 lærere søgte. 2 ansat, som begynder den 1. september, 

undervisningsstart den 6. september.  

 

3 
Valg af 
 
Formand: Frank 
Næstformand: Morten 
Medlem af skolerådet: Marie 
 

10 min 

4 Status Covid-19 

 

Der gives en status på Covid-19 på Rismølleskolen siden 

skoleårets begyndelse: 

Der har ikke været nye smittetilfælde på Rismølleskolen siden 

sommerferien. Der har været en håndfuld nære kontakter, som 

har været hjemme, og skolen har sendt hjem til test pga. 

symptomer. 

I MadKassen har skolen fortsat princippet med bestilling, lige 

som at eleverne afhentes ved indgangsdøre om morgenen. 

Hyppig håndvask er ikke en pligt, men en opfordring. 

Skolens holdning til vaccination er, at det er en privatsag, og at 

skolen derfor ikke har nogen holdning. 

 

 

10 min 

5 Økonomi 

 

Der gives en status på skolens økonomi. 

Forventet resultat -1,77 mio. Skolens opsparing var 3,12 mio.  

Resultat herefter 1,35 mio. 

Skolen har hensat midler til en række forskellige ting, herunder 

madkundskab, personalekøkken, legeplads og IT. 

Skolebestyrelsen ønsker, at ledelsen forespørger på 

hastigheden for renovering af skolekøkkenet. 

 

10 min 
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Nummer Emne Forventet tid 

Fra kommunalt hold er der bevilget midler til solafskærmning 

mod syd, og øst. Det er pt. i udbud. 

Der er også penge til nyt tag på cykelskuret. 

 

6 Uddeling af materiale vedr. minikonfirmand 

 

Der ønskes dels en specifik drøftelse af uddeling af materialer til 

minikonfirmand samt en generel drøftelse af uddeling af 

materialer. Uddeling af materialer til minikonfirmand er 

godkendt. 

Skolebestyrelsen drøftede, om et egentligt princip er nødvendigt. 

Indtil videre kontakter ledelsen skolebestyrelsen, når næste 

henvendelse kommer. 

Skolebestyrelsens generelle holdning er at understøtte 

foreninger, men at det ikke samtidig må være en belastning for 

personalet.  

20 min 

7 Aktuelt emne til debat 

 

Hvordan går vi klædt? En drøftelse af normer, værdier og 

forskellighed. Skolebestyrelsen er enige om, at skolen som 

udgangspunkt ikke blander sig i hvordan folk går klædt.  

I klasserne må der gerne pågå en drøftelse om, at vi alle 

accepterer folks behov for at gå forskelligt klædt, og om de 

signaler tøj kan udsende ift. ens egen rolle i fællesskabet. 

 

 

 

30 min 

8 Næste møde den 28. september 2021 

 

5 min 

9 Eventuelt 
 
Tidligere har der været ophold fra unge mennesker på skolens 
områder. Det oplever skolen ikke pt. 

5 min 
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