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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 16. august 2022 
Dagsorden og referat  

 

Deltagere: Frank, Jette, Liva, Lene, Maurits, Anne, Berit, Cecilie, Mogens, Jan, Tom, Kasper (ref.) 

Ordstyrer:  

Afbud: Line 

DAGSORDEN: 

Nummer Emne Forventet tid 

0 Godkendelse af dagsorden 5 min 

3 Meddelelser 

Formand 

Forvaltningen inviterer til at give input til kommunens nye sundhedspolitik 

d. 31. august. Bestyrelsen finder repræsentanter til dette via mail. 

Medlemmer 

Medarbejdere 

Varmen præger produktiviteten.  

Det har været en god skolestart. 

Ledelse 

Orientering om opsigelse og ledelsens handlinger i den forbindelse. I den 

givne situation har ledelsen således valgt en intern løsning, som skal have 

15 min 
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Nummer Emne Forventet tid 

høj faglighed og trivsel samt stabilitet som mål. Personalets velvillighed har 

været kraftigt medvirkende til at kunne lave denne løsning.  

Den opslåede stilling er derfor og pga. af et kig i krystalkuglen med et andet 

indhold end den opsagte stilling.  

 

Mødedatoerne og tidspunktet skal fastlægges. Dette afklares via mail.  

Mulige datoer 20/9, 2/11, 3/12, 16/1, 21/2, 23/3, 26/4, 22/5, 20/6 

2 Valg af  

Formand Mogens Winther 

Næstformand Anne Bylod 

Medlem af skolerådet Cecilie Jakobsen 

Valget gælder for indeværende skoleår. 

15 min 

1 Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 

Anne Bylod, 4 års erfaring (1 som fomand), 2 børn i 4. og 8. 

Cecilie Kjærsgaard Jakobsen, 0 års erfaring, 1 barn i 3. 

Frank Nielsen, 4 års erfaring (3 som formand), 2 børn i 8. og 9. 

Lene Hersom Laursen, 2 års erfaring, 2 børn 9. 

Mogens Winther, 0 års erfaring, 2 børn i 4. og 7. 

Stine Ditlev Mouritsen, 0 års erfaring, 2 børn i 2. og 4. 

Liva, 9y, formand for elevrådet 

Maurits, 9x, næstformand i elevrådet 

Berit Nielsen, lærer i afd. 1 

Jette Andersen, lærer i afd. 2 

Jan Pedersen, skoleleder 

Tom Haugaard Bolvig, viceskoleleder, afdelingsleder i afd. 2 

Kasper Schou, afdelingsleder i afd. 1 og SFO 

 

En bestyrelsespost er pt. vakant. Besættelsen afklares med formanden og 

suppleant. 

20 min 

4 Økonomi 

Der gives en status på skolens økonomi. 

 

Forventet resultat inkl. restrefusion -2.370.963 

Overført tidligere år 3.602.700 

Forventet resultat inkl. overførsler 1.231.737 

 

På næstkommende møde drøfter bestyrelsen detaljeringsgraden af 

10 min 
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økonomigennemgangen, metoden til budgetdrøftelse samt hvorvidt skolen 

skal fortsætte med løbende vurdering af indkøb til fag eller skifte tilbage til 

fagbudgetter. 

5 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. 

 

I kraft af den tidligere bestyrelses erfaringer med antallet af opslag, der er 

blevet taget stilling til, vil bestyrelsen gerne i næste periode tillade alle 

eksterne henvendelser om opslag. Beslutningen genbesøges hvis det 

opfattes som nødvendigt.  

Opslagene lægges til forældre på hele Rismølleskolen eller evt. relevant 

målgruppe. 

20 min 

8 Rundtur på skolen og i SFO 30 min 

6 Næste møde den 20. september 2022 kl. 18.30-21.00  

Punkter: 

Se pkt. under Økonomi. 

Skolebestyrelsens årshjul 

Bestyrelsens kontaktklasser 

5 min 

7 Eventuelt 

Er skolepatruljernes mødetid den mest givtige i forhold til flowet i 

fodgængerovergangen? Patruljerne møder 7.50, som er der, skolens 

tilsynsforpligtelse begynder. Ledelsen drøfter det med 

færdselskontaktlæreren. 

Når 7. og 8. årgang skal have madkundskab på Tradium, gives der plads til 

transport. Skolen skriver dette ud senere. 

Forældremøder i afd. 1 d. 30. august og afd. 2 d. 13. september, hvor 

bestyrelsesarbejde kan præsenteres. 

Cecilie og Mogens tilbyder sig til afd. 1 og aftaler med Kasper.  

Lene afklarer med Tom, om hun kan deltage i afd. 2. 

5 min 
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