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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 2. november 2022 

Dagsorden og referat  

 

Tilstede: Mogens, Frank, Lene, Svend Aage, Stine, Berit, Emil, Tom, Kasper, Jan   

Afbud: Anne, Jette  

 

Dagsorden  

mailto:rismoelleskolen@randers.dk
http://www.rismoelleskolen.dk/
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1.  

  

Meddelelser  

Formanden/ 

SKBmedlemmer/  

Skolerådet  

  

Elevrådet  

  

RFE  

Medarbejderne  

  

Ledelsen   

  

Svend Aage Vedstesen og Emil Krassel er nye medlemmer.   

  

Der har været uddannelse for skolebestyrelsesmedlemmer, hvilket har 

været givtigt.   

Indkaldelse til skolerådsmøde d. 9. november. Formanden deltager.  

Dagsordenen er   

- Trivsel blandt børn og unge i 

folkeskolen,   

- Folkeskolernes kommunikation,   

- Mødedatoer 2023  

- Forretningsorden for skolerådet  

- Orientering om rammer og regler 

vedrørende lejrskolebetaling  

- Budget 2023-2026  

  

Personalet er opmærksom på besættelse af de nye stillinger, og hvilken 

effekt det har på arbejdsopgaver.  

  

41 ansøgere og syv til samtale til de to nye stillinger. De nyansatte 

begynder henholdsvis 1/12 og 1/1. Det var gode samtaler.  

Grundet afslutning på tidligere arbejde offentliggøres den ene først senere. 

1/1 begynder Jeanette Karlsen som dansklærer i indskolingen med 

udgangspunkt i 1a. Hun er pt. på barsel og kommer fra en stilling i 

Silkeborg.  

Udover de to ledige lærerstillinger er der lige nu også en ledig stilling som 

pædagogisk assistent, to lærere på barsel og en langtidssygemeldt lærer. 

Skolen har valgt, at det ledige danskhold i 9x grundet tidligere lærerskift og 

den korte afstand til afslutningen af skoleforløbet skal varetages af en 

allerede ansat, som så skal af med nogle fag. Det er klart, at det giver 

nogle ”skvulp” i personalegruppen.   

Børn og skole har fået ny direktør, Carsten Otte, som begynder 1/12 og 

kommer fra en stilling som skole- og dagtilbudschef i Brønderslev 

Kommune.   

De ældste ser frem mod UPV og terminsprøver.  
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 Der er pt. indskrevet 48 børn til kommende 0. klasse. Heraf kommer 8 fra 

andre distrikter, hvilket betyder, at 40 børn af 75 mulige kommer fra 

Rismølleskolens eget distrikt.  

Ledelsen overvejer, hvorvidt individuelle samtaler med alle forældre til 

skolestartere (i august) og til 7. klasse (i vinter) er en mulighed. Det sidste 

har sammenhæng med de øvrige overgangstiltag i samarbejde med 

Østervangsskolen med f.eks. elevernes samarbejdsdage, ønskefase osv. 



DIALOG     -     FÆLLESSKAB     -     UDVIKLING                                            

2.  Samarbejde med  

Østervangsskolen  

Opsamling på et 

fælles 

ledelsesmøde.  

På ledelsesmødet blev fremtidens samarbejde mellem de to skoler drøftet. 

Mødet blev afholdt i lyset af byrådets behandling af Østervangsskolens 

ansøgning om fuldt skoleforløb.   

Det var meget positivt f.eks. at tale om, at når man går på 

Østervangsskolen fortsætter skoleforløbet naturligt på Rismølleskolen. 

Ligeledes var der et ønske om, at skolebestyrelserne mødes. Det tilslutter 

Rismølleskolens bestyrelse sig, og giver mandat til Jan om sammen med 

Peter Nellemann at finde datoer for dette.   

 

Bestyrelsen vil med samme udgangspunkt også gerne mødes med 

bestyrelsen i dagtilbud.  
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3.  Principper  

Overordnet gennemgang 

af de principper vi allerede 

har samt et blik på om vi 

mangler nogle.  

Mogens indleder.  

  

Skolebestyrelsen er forpligtet til som minimum at lave 

principper for otte definerede områder:   

https://www.skole-foraeldre.dk-foraeldre.dk/artikel/principper-

0  

  

Derudover kan der være øvrige principper for alle tænkelige 

områder af skolen. Pt. har bestyrelsen på Rismølleskolen 

udarbejdet disse principper:  

https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-

politikker/principper/  

   

Skolebestyrelsen iværksætter hurtigst muligt tiltag for at 

styrke arbejdet med opdatering af principper.  

  

Stine, Frank og Lene er arbejdsgruppe til at skabe overblik 

over nuværende og manglende principper evt. med 

udgangspunkt i et årshjul.  

  

4.  Økonomi  

Status   

Jan indleder.  

Forventet budget    

Forventet forbrug    

Forventede restrefusioner    

36.750.336  

39.137.010  

55.445  

   Forventet forbrug inkl. restrefusion  39.081.565  

  Forventet resultat inkl restrefusion  -2.331.229  

  Overført tidligere år    3.602.700  

  Forventet resultat inkl. overførsler  

  

Bestyrelsen kvitterer for det forventede 

resultat. 

  

1.271.471  

  

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0
https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
https://rismolleskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
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5.  Princip for mobilfri skole 

Opsamling på punktet fra 

sidste møde.  

Kasper indleder.  

  

Skolen har fået en henvendelse fra en forælder ang. brug af 

smartwatch ifm. afslutningen af dagen i SFO.   

Bestyrelsen påbegyndte drøftelsen af revisionen af princippet 

for mobilfri skole og konstaterede samtidigt at førnævnte 

henvendelse peger på et princip for arbejdet i 

skolefritidsordningen. Bestyrelsen tilsluttede svaret til 

forælderen om, at benyttelse af de almindelige 

kommunikationsveje i SFO er at foretrække.  

  

6.  Indsamling til aktiviteter 

for klassen udenfor 

skoletiden Principiel 

drøftelse med 

udgangspunkt i et konkret 

eksempel.  

Jan indleder.  

  

Rismølleskolen hverken kan eller vil have en holdning til, 

hvad børnene laver uden for skoletid. Derfor kan skolen 

heller ikke lægge navn til disse aktiviteter.   

Det er naturligvis prisværdigt, hvis forældre vil arrangere 

noget ekstra, der styrker klassens fællesskab. Hvordan dette 

finansieres, kan skolen ikke forholde sig til.  

  

Dette er ikke sammenligneligt med f.eks. arbejdsdage i 

skoletiden, som har et understøttende formål til 

skoleaktiviteter.   

  

7.  Næste møde  

  

Fremtidige skolerådsmøder.  

Skolebestyrelsens samarbejde med forældreråd.  

Principoverblik.  

Trafikpolitik.  

Synlighed for kommende 0. klasser.  

  

8.  

  

Evt.  Juleklip 29. november. 

Næste skolebestyrelsesmøde 8. december 18.30-21.00  


