Rismølleskolen
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 27. september 2016 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Jørgen Holmegaard, Jan Pedersen, Carsten Mikkelsen, Lone Mygind, Lene PripSørensen, Gitte Rahlff, Malene Møller, Jørgen Rasmussen
Afbud: Dorte Kristiansen, Jakob Brændgaard Løyche, Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard,
Rasmus Bøgh Vinther, Lucas Vindahl Berggren.

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

-

Formanden/
SKBmedlemmer,
Elevrådet

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

2. Lektier
3. Åben skole
4. Brug af
ressourcepersoner i
bestyrelsesregi

Formand: Lene: Henvendelse om mere lys under udhæng i skolegårdene
Elevrådet:
Medarbejderne: 3. årg. har været med i et kreativt projekt nede
på Dronningekajen. 4. årg. har været med i projekt mal på
vand. De ældste elever spiller med i Ekstrabladets
skolefodboldturnering. Udskolingen deltager i Gudenåløbet
fredag uge 41.
Ledelsen: Mindset-forløb i igangsættes i morgen 28/9. Der
søges om støtte til puljen. Der har været afholdt stormøde om
Professionel kapital. Vi har holdt et møde med Børne- og
ungeudvalget. Der er opstart af en Randersliga i fodbold, i første
omgang, deltage 4 skoler.
Der har været en henvendelse fra en indskolingsforældre om
det at få lektier for. Som udgangspunkt gives der ikke lektier for
i ferier, skolen er ikke lektiefri.
Alle skoler skal udarbejde principper for ”Åben skole”. Der
kommer en konsulent og igangsætter forløbet til et
skolebestyrelsesmøde.
Skolens ressourcepersoner trækkes ved relevans

5. Deltagelse i
forældremøder

Lone: Deltagelsen gik fint
Lene: Benyttede sig af slides, fin gennemgang og respons.

6. Økonomi

Udsat

7. Værdiarbejde

Udsat

8. Princip om:
Klassedannelse
Forældremøder
Fravær
Lejrskole
Skole/hjem
samarbejde
Endelig vedtagelse.

Tilføjelser og rettelser blev videregivet fra MED-udvalget

9. Netværksmøder for
skolebestyrelser

Jørgen deltog, der var orientering om budget. Der kommer et
møde hvor tildelingsmodellen bliver gennemgået. Det blev
besluttet at lave et årshjul for skolebestyrelsernes overordnede
arbejde. Formænd kobles op på en Googledrev løsning.

10. Mobbepolitik

Bestyrelsen er enige om, at den fælles budgetudtalelsen er god
og brugbar.
Jørgen fremlagde DCUM retningslinjer for at arbejde med en
Trivsels- og moppepolitik.

11. Evt.

Der nedsættes en førgruppe med repræsentanter fra hver
skolebestyrelsen (Jørgen H.), afdeling, elevråd, ledelsen m.m.
gruppen arbejder med udkast il en procesplan på
skolebestyrelsens møde d. 24. nov.
Carsten og Malene orienterede om deres projekt
om ”Emner til forældremøder”.
Skolebestyrelsen udfærdiger en vejledning om
brug af en forældreopsparing/klassekasse.
Punchlines
-

Skolen er ikke lektiefri
Start på ”Åben skole”
Der arbejdes med mobbepolitik

Næste skolebestyrelsesmøde den 26. oktober 2016 kl. 18.30-21.00.
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