Rismølleskolen, skoleåret 2017-2018. Skolebestyrelsens årsberetning.
Skolebestyrelsen har i løbet af året afholdt syv møder. Nedenstående er et sammendrag af de
væsentligste emner, der har været på dagsordenen.
● Skolebestyrelsen konstituerede sig på første møde, Lone Mygind forblev formand og Jørgen
Holmegaard blev næstformand.
● Sidste årsberetning lovede at skolebestyrelsen skulle blive mere synlig.
○ Det har skolebestyrelsen bl.a. gjort ved at vise vores tilstedeværelse ved
forældremøderne.
○ En indmelding i “Skole og Forældre”, der er landsorganisation for skolebestyrelser og
forældre til børn i folkeskolen, ses som et hjælpeværktøj til bl.a. bedre synliggørelse.
○ Skolebestyrelsen har også deltaget i “Hvad skal vi med skolen?” - en samtale bevægelse
med det formål at sikre livsduelige mennesker.
● Skema planlægning.
○ Til skoleårets (18/19) planlægning er der af ledelsen taget følgende initiativer, som
skolebestyrelsen bakker op om:
■ Et udvalg arbejder med skoledagens sammensætning.
■ Et udvalg arbejder med fagfordeling
■ Et udvalg arbejder med brug af pædagogkompetencer.
■ Og et udvalg der arbejder med mellemrummet imellem specialtilbud og almen
skoletilbud.
○ Timefordelingsplanen er på det grundlag udarbejdet, og efterfølgende fremlagt for
skolebestyrelsen. Der vendes tilbage til 45 minutters lektioner efter sommerferien, og
understøttende undervisning tages ud af lektionerne, og læses af pædagoger op til 7.årg.
○ Der arbejdes på at styrke indhold i undervisningen såvel som frikvarterer, herunder “fri leg”.
Der ønskes flere aktiviteter, legepatruljer, samt at udeområderne gøres mere spændende.
Venskabsklasser burde indføres.
○ Afkortning af skoledagen er blev drøftet. Det er blevet besluttet, at vi ikke ansøger om
afkortning.
● Netværk for Skolebestyrelserne i Randers:
○ Skolebestyrelsen er fortsat med i netværket. Efter en periode med relativ lav aktivitet, er
netværket igen ved at komme op i omdrejninger. Motivationen var skolernes
budgetforhandlinger.
○ Skolebestyrelsen har været i avis og radio, og har her kunnet kæmpe for bedre økonomi
og vilkår for folkeskolen.
● Følgende aftalemål er indgået i mellem skoleforvaltningen og Rismølleskolen:
○ Reduktion af elevfravær
○ Bedring af trivsel
○ En mere glidende overgang fra dagtilbud til skole, samt fra Østervangsskolen og til
Rismølleskolen.
● Der har igennem året været flere forældrehenvendelser. Blandt andet vedrørende studietur for 8.
årgang, som det lykkedes at få planlagt og gennemført i samarbejde med forældreråd og
ungdomsskolen.
● Der har gennem året været et meget konstruktivt samarbejde med elevrådet. De har bidraget
aktivt til møderne, og har bl.a. arbejdet med:
○ “Ryste sammen program” for de sammenbragte syvende klasser. Allerede fra 5. og 6.
årgang bringes Rismølleskolen’s og Østervangskolen’s elever sammen, som forberedelse
til sammenlægningen på 7. årgang.
○ Elevrådet har fået lavet et bevægelseskatalog, der er overrakt til lærerne. Det er med
henblik på at opfylde skolereformens intention om mere bevægelse i løbet skoledagen.

● Skolens principper.
○ Et nyt princip for vikardækning er udfærdiget. Princip for lejrskole er blevet revideret og
ændret til “Princip for studieture”. Ligeledes er “Princip for mobil, tablet m.m.” opdateret.
● “Åben skole” er sat i værk, og skolebestyrelsen har valgt at skolen implementerer det løbende
med en årlig status.
● Drift og økonomi.
○ Sygefraværet falder stadigt, og vikar udgifterne søges holdt nede ved interne løsninger.
Man dækker hinanden ind ved ture, arrangementer o.lign.
○ Som næsten alle skoler i Randers kommune, har Rismølleskolen dog måttet udarbejde en
handleplan grundet underskud.
● Valg til ny skolebestyrelse.
○ Der er valgt 6 nye medlemmer. Der skal være syv forældrevalgte.
○ Derfor vil der komme et nyt valgmøde efter sommerferien. Så skolebestyrelsen vil kraftigt
opfordre forældre til endnu en gang at overveje opstilling.
Med venlig hilsen, skolebestyrelsen.
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