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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             Onsdag den 3. november 2021 

Dagsorden og referat  

 

Deltagere: Frank, Marie, Morten, Lene, Jette, Malene, Liva, Maurits, Tom, Jan, Kasper  

 
Ordstyrer: Frank 

Afbud: Ole, Line, Jette, Anne 

Dagsorden: 

Nummer Emne Forventet tid 

1 Godkendelse af dagsorden 5 min 

2 
Meddelelser 

 
Formand 
Den 5/10 dialogmøde med det politiske udvalg og andre 
skoler. Frank og Jan deltog med beretning om dagligdagen ift. 
aftalemål. 
 
Medlemmer   
Eleverne fortæller, at i Fællesrummet, der er megafedt og kun 
har været åbent i få uger, bliver tingene allerede ødelagt. 
Ønske om indkøb af f.eks. klassevise bat, så der kan laves 
konsekvenser pr. klasse (mulig karantæne) samt mulighed for 
indløb af sofa dertil. Tilsynet skærpes i Fællesrummet, og 
ledelsen taler med lærerne om rummet samt evt. indkøb. 

15 min 

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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Eleverne skal dog være ansvaret bevidst – det er deres rum. 
Skolen vil gerne arbejde med læringen i at have et fælles rum. 
Fordi 8. årgang ikke kom på hyttetur, efterspørger de, om 
økonomien derfra kan bruges til andre tiltag, f.eks. 
årgangsfest. Skolen har dog brugt midler på den aflyste 
hyttetur, og årgangen skal på tur til Den Gamle By og senere 
på studierejse, så der kan nok ikke finansieres yderligere. 
Skolerådsmøde, hvor økonomi samt sociale medier og 
manglende databehandleraftale var på dagsordenen. 
Sydbyskolerne er gået sammen om et reklameindslag for 
tilflyttere. 
 

 
Medarbejdere  
Skole/hjem-samtaler med udgangspunkt i kompetencespind i 
Min Uddannelse. 6. årgang har haft en god fællesdag med 
Østervangsskolens 6. årgang. Den var arrangeret af 
Ungdomsskolen. 
8. årgang har været på Operation Dagsværk. 
Halloweenarrangementer afviklet, og juleklip i planlægning. Skal 
der mon forældre med i afd. 1? Ledelsen melder snarest ud 
derom. 
  
Ledelse  
Danske Skoleelever har været på besøg for at udbrede 

Elevpagten til det politiske niveau. Rismølleskolen var udpeget 

af forvaltningen til at være besøgsskole, og skolens 8. årgang 

var tilhørere. 

Den landspolitiske beslutning om omlægningen af de nationale 

test til nye test samt uddannelsesparathedsvurderingen er ikke 

rullet ud endnu, så det afventer skolen, og må indtil da fortsætte 

som hidtil. 

Skoleindskrivning afsluttet pr. 20. oktober. 69 mulige elever i 

distriktet, 5 mangler at svare, 33 elever ønsker skolen. Hertil 

kommer 10 elever udefra, så der er pt. 43 elever klar til 

kommende 0. klasse. 

MadKassen har fået et betalingskort til impulskøb, og 

bestillingsmuligheden på hjemmesiden er udvidet til flere dage, 

men stopper på dagen kl. 06.00 om morgenen. Der er brugt 

mange timer på at sætte systemet op, så skolen har en 

kompensationsforventning fra firmaet. Der er allerede en del 

børn, der har hentet kort, og flere har også benyttet 

købemuligheden. 
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3 
Coronasituationen – status siden sidste møde 
 
Pt. er retningslinjen, at ved smitte bliver klassen kviktestet 
senest skoledagen efter, og eleverne opfordres til at blive testet 
på 4. og 6. dagen. Ingen – udover smittede – sendes hjem. 
Derfor kan skolen opleve, at der løbende kommer nye til, når 
smitten først er kommet ind på skolen. 
En gang om ugen er der frivillig kviktest for alle over 9 år. 
Forældre skal give samtykke hertil. Skolen har lavet en oversigt 
over hvilke klasser, der kan testes hvornår. Skolebestyrelsen 
opfordrer til at benytte sig af den mulighed, og bad Jan om at 
lægge denne opfordring på Aula. 
 

10 min 

4 Økonomi – status 

 

Foreløbigt resultat for 2021 er et underskud på ca. 2 mio. 

Overskuddet sidste år var 3,1 mio., så der er stadigvæk ca. 1 

mio. i overskud. 

Det forudsætter, at skolen bruger de midler, der er sat af til 

lokaler, IT mv. 

 

5 min 

5 Evaluering af skolefotos 

 

Giver evalueringen anledning til ændringer? 

Skolebestyrelsen beder skolen benytte sig af Danske 

Skoleelevers Skolefotoordning Mer’ Foto, som sender evt. 

overskud retur til skoleren. 

 

10 min 

6 Status 

 

på skolens nye mellemrumstilbud. 

Præsentationen gøres klar til næste møde. MM og ledelse. 

20 min 

7 Feriekalender i høring 

 

Skolebestyrelsen bedes tage stilling til forvaltningens forslag til 

en feriekalender for næste skoleår. 

Ingen kommentarer til den. 

 

10 min 

8 Hvordan kommunikerer vi 

 

Om nye tiltag på skolen? Oplæg fra ledelsen. 

20 min 
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Foranlediget af et møde mellem ledelsen og en forælder, der 

havde et ønske om at skolen blev bedre til at ’prale’, kom 

spørgsmålet hvordan bringer vi historierne om skolen endnu 

længere ud i en kort, klar og præcis men informativ form? Der 

nedsættes et kommunikations/PR-udvalg med opgaven, at 

definere hvad, hvorfor og hvordan. Dette indføjes i 

kommunikationsstrategien. 

Morten og Marie meldte sig dertil, derudover kan pågældende 

forælder spørges, og elever ønskes også. Ledelsen deltager, og 

har stafetten. 

 

9 Eventuelt 
 
 

10 min 

  

10 
Næste møde torsdag den 9. december 2021               

Ønsker til punkter: 

Status på bevægelse  

Venskabsklasser 

Toiletstatus 

5 min 
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