
DIALOG     -     FÆLLESSKAB     -     UDVIKLING                                            

Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ 

Tlf.: +45 89 15 44 00 

Mail: rismoelleskolen@randers.dk 

Web: Webside til Rismølleskolen 

EAN-nr.: 5798004311752 

Rismølleskolen 
________________________________________________________________________ 

 

Skolebestyrelsesmøde             torsdag den 8. december 2022 

 
Tilstede: Svend Aage, Stine, Thomas, Anne, Frank, Lene, Berit, Tom, Jan, Mogens, Emil, Kasper (ref.) 
 
Afbud: Jette, Gracia  
 

 
Dagsorden 
 

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

Præsentation af nyt medlem.  
 
Formanden: Skolerådet har haft møder, hvor bl.a. 
værdien af møderne er blevet drøftet.  
 
Elevrådet: Deltaget i fællessamling i afd. 2 og givet 
præmie til den bedst udsmykkede klasse. Elevrådet vil 
gerne have deres eget logo eller maskot og har derfor 
udskrevet en konkurrence.  
 
Medarbejderne: Det er svært at holde varmen i 
forberedelsen. Administrationen er bekendt med det og 
giver beskeden videre til Ejendomsservice, som har en 
udfordring med den centrale temperaturstyring.  
 
Ledelsen: Forslag til fælles skolebestyrelsesmøde med 
Østervangsskolen d. 23. februar eller d. 28. marts, hvor 
sidstnævnte passer bedst for Rismølleskolens 
bestyrelse. Mogens og Jan taler sammen med 
Østervangsskolen om dagsorden. Jan og Kasper 
mødes med DT-leder Jane Andersen i uge 50, hvor 
skolebestyrelsens ønske om at kunne mødes med 
dagtilbudsbestyrelsen bliver indflettet i dagsordenen.  
 
Krisztina Rakolcai har sagt sin stilling op med 
udgangen af 2022. Ud over engelsk i 9. klasse, som 
dækkes internt, bliver hendes stilling slået op snarest. 
Elever og forældre bliver informeret snarest.  
I madkassen er økologiske varer, som kostpolitikken 
beskriver skal benyttes, en fordyrelse. Det svarer til 80-
100.000 kr. årligt.  
 
 

2. Bestyrelsen nykonstituerer 
sig 
Arbejdet i Skolerådet er pt. 
midlertidigt varetaget af 
formanden. 
 

Formanden fortsætter som repræsentant i skolerådet 
resten af dette skoleår 

3. Trafikpolitik 
Skolens trafikpolitik 
opdateres. Jan indleder. 
Bilag. 

Svend Aage, Jan og Gitte Skov tildeles mandat til at 
bearbejde trafikpolitikken. Skolebestyrelsen bemærker, 
at der som minimum bør kigges på skolepatruljens 
tidspunkt, aflevering af børn og cyklistprøver. Deadline 
til mødet i februar. 
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4. Økonomi 
Status 
Jan indleder 

Nøgletal 
Forventet budget                      36.753.710 
Forventet forbrug                      38.934.333 
Forventede restrefusioner               28.137 
Forv. forbrug incl. restrefusion  38.906.196 
Forv. resultat inkl restrefusion    -2.152.487 
Overført tidligere år                     3.602.700 
Forv. resultat inkl. Overførsler    1.450.213 
Skolens budget bliver justeret med -850.000 i skoleåret (5/12 i 
budgetåret) pga. færre elever i 9. klasse d. 5. september end 
forventet. 
Skolebestyrelsen vil arbejde på, at dette ikke bliver en 
overraskelse i fremtidige skoleår. 

 
      
5. Elever venter udenfor om 
morgenen. Skal det 
fortsætte? 
Tom indleder. 
 

Skolen er efter coronarestriktionernes ophør fortsat med reglen 
om at eleverne har deres egen indgang og bliver hentet ind ved 
tilsynstidens begyndelse. Udover en bedre opfyldelse af 
tilsynsforpligtelsen er oplevelsen, at det giver en mere rolig start 
for alle elever med færre konflikter, at eleverne derved er mere 
selvhjulpne, og at personalet kan have fokus på eleverne fremfor 
på evt. forældre. 
Aht. tilsynsforpligtelsen fortsætter ordningen som hidtil. Dog kan  
skoleledelsen dispensere for enkeltelever i særlige tilfælde, hvor 
f.eks.offentlig transport har indflydelse på mødetiden. 
Skolebestyrelsen vil have en opmærksomhed på, om tilsynstiden 
kan udvides ift. de økonomiske konsekvenser, det kunne have. 

 
6. Principoverblik 
Udvalget indleder. 
Bilag. 

 

Udvalget har kigget på de i alt 13 principper (heraf de otte 
lovpligtige) og defineret, hvorvidt der skal produceres nye, 
revideres eller enkelte slåes sammen. 
Procesplan for principbearbejdning: 
På første møde i 2023 fremlægges princip nr. 1 – Princip om 
udarbejdelse af principper, der på efterfølgende møde besluttes 
og to nye principper fremlægges… og så fremdeles. Nogle 
principper vil dog være så vægtige, at kun et princip pr. møde er 
tilrådeligt. 
Principperne lægges efterfølgende i årshjul, så det bliver 
overskueligt hvornår de skal genbesøges. 
Arbejdsgruppe til næste møde (princip nr. 1) Stine, Anne og 
Mogens. 

 
7. Team Danmark 
Talentklasser 
Høringssvar udarbejdes. 
Bilag. 

 

Skolebestyrelsen billiger tanken om at kunne tilgodese 
enkeltelever, der går er på talentniveau, men som gerne vil gå på 
Rismølleskolen, men bestyrelsen ser det samtidigt svært 
realiserbart i virkeligheden. 

 
8. Synlighed for kommende 0. 
klasser 
Mogens og Jan indleder 

 

Skolen er allerede i gang med handlinger for at byde den 
kommende 0. klasse hvert skoleår. Hvad kan gøres mere? Eller er 
det fortællingen om Rismølleskolen, der skal arbejdes med. 
Fortsætter på næste møde. 
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9. Fodboldlinien 
Hvad kan vi gøre for at skærpe 
interessen? 
Lene indleder. 

 

Pt. skal fodboldlinjen/skolerne betale leje for de oplyste 
kunststofbaner før kl. 8.00 og igen efter kl. 15, hvilket er en ret stor 
udgift, som findes urimelig. Derfor er fodboldlinjen ikke på 
fodboldbanerne men i skolens gymnastiksal, hvilket har medført et 
fald i interessen. 
Juniorlederforløbet, som er uafhængigt af træningen, planlægges i 
år som et intensivt forløb over to skoledage. Eleverne orienteres 
snarest. 
Skolebestyrelsen er interesseret i at undersøge, hvad skolen kan 
gøre for at støtte fodboldlinjen i at få ændret betalingsordningen. 
Thomas og 
Jan fortsætter med det arbejde. 
 

10. Næste møde Skolebestyrelsens samarbejde med forældreråd 
Kostpolitik og indkøb i madkassen jf. meddelelsespunktet. 
Principbearbejdelse – princip nr. 1. 
Synlighed for kommende 0. klasser – fortsat (hvad gør skolen 
allerede) 
 

11. Evt. Eleverne har undersøgt opbakningen til mobiltelefoniprincippet. 
Den er ikke så høj. 
Samtidigt forespørger eleverne om muligheden for at gå i Netto. 

 
Næste skolebestyrelsesmøde mandag den 16. januar 2023 kl. 18.30-21.00. 
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