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Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ 

Tlf.: +45 89 15 44 00 

Mail: rismoelleskolen@randers.dk 

Web: Webside til Rismølleskolen 

EAN-nr.: 5798004311752 

Rismølleskolen 
________________________________________________________________________ 

 

Skolebestyrelsesmøde             Onsdag den 20. november 2022 

 
Tilstede: Liva, Anne, Lene, Stine, Frank, Tom, Jan, Kasper (ref.) 
 
Afbud: Mogens, Line, Cecilie, Jette, Berit, Maurits 
 

 
Dagsorden 
 

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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1. Meddelelser 
Formanden/ SKBmedlemmer/ 
Skolerådet 
 
Elevrådet 
 
RFE 
 
Medarbejderne 
 
Ledelsen 

- Høringssvar 

- Ledige skb-stole 

- Opsigelse  

- Skb-uddannelse  

- Forældremøder  
 

Formanden: Intet nyt. 
 
SKB-medlemmer: Intet nyt. 
 
Skolerådet: Intet nyt. 
 
Elevrådet: Intet nyt. Ordinært møde snarest. Her vælges formand 
og næstformand. 
 
RFE: Første møde på torsdag.  
 
Medarbejderne: Intet nyt. 
 
Ledelsen: 
Høringssvar: MED forfatter et udkast til høringssvar ang. 
lukkeuger i SFO. SKB læser dette og kan vælge at koble sig på. 
Ledige stole: Der er to ledige stole i SKB. Suppleant bliver spurgt 
først og herefter suppleringsvalg. 
Opsigelse: Lærer stopper med udgangen af oktober. Ledelsen 
afdækker mulighed for at dække det ind. Nærmere information 
herom så snart offentliggørelse er aftalt. 
SKB-uddannelse: SKB tilbydes uddannelse hos Skole og 
forældre. Forvaltningen er pt. i forhandling med dem om, hvornår 
det kan blive. 
Forældremøder: 
Afdeling 1 – 30. august. Alle forældremøderne lå på samme tid og 
efterfulgtes af en fællesdel om dansk og matematik. 
Afdeling 2 – 13. september. Begyndende med en fællesdel, som 
var kortere end sidste år. Derefter forældremøder på årgangene 
og så klasserne. Der var stor opbakning. På en af årgangene var 
skole-/hjemsamtalerne på som emne ift. den sociale og faglige 
vinkel.  
Kommende 0. årgang – 26. september. Alle forældre og børn til 
kommende 0. årgang er inviteret til at komme forbi og se skole og 
SFO og personale. 
 

2. Formiddagsmad 
Stine indleder punktet. 
 

Skolebestyrelsen vedtog i foråret en dagsstruktur, som levner 15 
minutter til 10-pausen. I de årgange, hvor eleverne skal være ude, 
tager eleverne derfor 10-maden med ud, så der er ude- og 
spisetid på samme tid. På et forældremøde blev der stillet 
spørgsmålstegn ved dette og om 10-maden evt. kan spises som 
sidste del af undervisningen inden 10-pausen. 
Skolebestyrelsen mener, at skolens tiltag er fint, da der på den 
måde bliver givet mest muligt undervisning og samtidigt mulighed 
for at spise og være ude. En årgangs tiltag om at lave 
udespisegrupper i 10-pausen blev positivt bemærket.   
Skolebestyrelsen har en fortsat nysgerrighed omkring punktet. 

3. Præsentation af M1 og M2 
Herunder visitation til 
mellemformerne, mål og 
handleplaner. 
Anne indleder. 
 

Rismølleskolens mellemform blev igangsat i skoleåret 21/22 med 
en forudgående planlægning. Formen er stadigvæk i en 
udviklingsfase, men hovedstrukturen ligger fast og læner sig i 
trappemodellen op af Børn og skoles tværfaglige 
samarbejdsmodel. 
 
Mellemform på RIS 

https://docs.google.com/presentation/d/1ItQLUQijJKdUSKS4d2yO3GomJ3T8WQB98nIfBXVYe80/edit?usp=sharing
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4. Økonomi 
Status og opsamling på punktet fra 
sidste møde. 
 

Forventet budget 36.760.458 

Forventet forbrug 39.649.464 

Forventede restrefusioner 58.902 

Forventet forbrug inkl. restrefusion 39.590.562 

Forventet resultat inkl restrefusion -2.830.104 

Overført tidligere år 3.602.700 

Forventet resultat inkl. overførsler 772.596 

  

Som ønsket på seneste skolebestyrelsesmøde har skolens MED-
udvalg behandlet hvorvidt skolen skal gå tilbage til fagbudget eller 
blive i modellen, at fagudvalgene ansøger om indkøb løbende. 
MED-udvalgets indstilling var, at skolen fortsætter med den 
løbende model, da den tilgodeser større indkøb og ikke skaber et 
unødigt overforbrug. MED-udvalget har indtryk af, at fagudvalgene 
meget sjældent bliver mødt med nej til de løbende indkøb. 
Skolebestyrelsen tilslutter sig dette. 

5. Skole og forældre – 
landsmøde 2022.  

Link til skole og forældre artikel 
 

Der er landsmøde i Skole og forældre d. 11. og 12. november.  
Indhold: Frihedsdagsordenen, mere lokalt ansvar og nye tiltag 
som erstatning for gamle. Hvad betyder alle disse ting for 
skolebestyrelsens muligheder for at: 

 Sætte retning for skolen? 

 Blive involveret i udviklingen af de nye tiltag? 

 Samarbejde med alle skolens parter? 

 Sikre at forældre bliver involveret og informeret og føler 
sig trygge ved alt det nye? 

 Sikre elevdemokratiet med indflydelse på undervisningen 
og medansvar for fællesskab og trivsel? 

 
Der er plads til to delegerede. Skolebestyrelsen undersøger, hvem 
der kan tage med. 

6. Spar på energien 
Information om tiltag på skolen, der 
kan reducere energiforbruget. 
 

Skolen skal være med til at spare på energien ved at have fokus 
på de små ting, der tilsammen kan gøre en forskel. 
Det svære bliver at få vendt vanerne, men skolen vil forsøge at 
lægge det ind i undervisningen og nudge til en ændret adfærd. 
 
Ledelsen går videre med det sammen med elever og personale. 
 
Skolebestyrelsesmødet bliver fremover i nr. 9, der det er en 
mindre varmestreng til aftenopvarmning. 

7. Næste møde 
 

Princip for mobilfri skole 
Forespørgsel om drøftelse af en fælles holdning til 
Østervangsskolens indstilling til politisk behandling af 
genetablering af udskoling på Østervangsskolen.  

8. Evt. 
 

 

Næste skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2022 kl. 18.30-21.00. 
 
 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/landsm%C3%B8de-2022
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