
Rismølleskolen    
 
 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18.30-21.00 
 
 
Tilstede: Jørgen Holmegaard, Jan Pedersen, Carsten Mikkelsen, Lone Mygind, Morten 
Chemnitz Kirches-Lindegaard, Gitte Rahlff, Malene Møller, Jørgen Rasmussen, Dorte 
Kristiansen, Jakob Brændgaard Løyche, Rasmus Bøgh Vinther. 
 
 
Afbud: Lene Prip-Sørensen, Dennis Haslund. 
 
 

Dagsorden 
 

1. Meddelelser. 
- Formanden/ 

SKBmedlemmer,  
-  
- Elevrådet 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

 
Formand: Elevråd og skolebestyrelsen deltager i mødet ”Skolen 
for alle”. 
Elevråd: Der har været mødet torsdag i uge 6. På dagsordenen 
var der læringssamtalerne og de har været en succes. Der er 
kommet elevrådstrøjer. Der er nu mobilepay i madkassen !! 
Medarbejdere: Ingen meddelelser 
Ledelsen: Der har været forældremøde for førskolegruppen, der 
er 33 startere. De Radikale Venstre besøger skolen den 24/4 – i 
samarbejde laves der et program for dagen.  
Sygefraværet er fortsat nedadgående, ikke alt fravær er 
sygdom (det kan også være kurser m.m.).  
Der er valgt to ambassadører til et Randers FC –udvalg. 
Skolen deltager i et forskningsprojekt om Turboforløbs effekt på 
læring, det er 14 IUP elever, der deltager.  
 

2. Åben skole. 
Principarbejde. 
Udkast eftersendes. 
 

Rettelser sendes til Lone men ellers godkendt. 
”Åben skole” anvendes som overskrift i beskrivelsen ifm. ture ud 
af huset m.m.  
 

3. Klassekasse. 
Principarbejde. 
Udkast eftersendes. 
 

Information om brug af klassekasse sættes på skolens 
hjemmeside.   
 

4. Afkortning af skoledagen. 
Bilag. 
 

Der skal søges på klasseniveau og hver enkelt klasse skal 
begrundes særskilt. Der tages en samtale med lærere omkring 
overgange fra 3.-4.  og de nye 7. klasser for at få en afklaring. 
 

5. Økonomi. 
Udtalelse til årsregnskabet. 
 

Økonomien gennemgået. Økonomisk er det især udgifter til 
skolekantinen, inklusion, vikar og en efterregulering som 
skolens økonomi er ramt af.  
Ledelsen arbejder med at inddrage hele organisationen ifm. 
skolens principper for vikardækning.  
 

6. Skoleårets planlægning. 
Indledende drøftelse. 
 

Tanken er at tilpasse hverdagen ved at indføre de afholdte 
pauser som pauser, lektionerne reduceres derved i tid. 
Der skal reduceres i det den afledte tid benyttes til (f.eks. PLC, 
inklusion, holddeling, svømning m.m.).  
 

7. Evt. 
 

- Skolen er opmærksom på snetilsyn.  

 
 
 
Næste skolebestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.30-21.00. 


