
Rismølleskolen    
  
 
 
 
 

Skolebestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 18.30-21.00 
 
 
Tilstede: Jacob Brændgaard Løyche, Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard, Lone Mygind, 
Rasmus Bøgh Vinther, Jørgen Holmegaard, Malene Møller, Carsten Mikkelsen, Gitte Rahlff, 
Jørgen Rasmussen, Jan Pedersen. 
 
 
Afbud: Lene Prip-Sørensen, Dorte Kristiansen, Dennis Haslund. 
 
 

Dagsorden 
 

1. Meddelelser. 
- Formanden/ 

SKBmedlemmer,  
-  
- Elevrådet 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

 
Formand: Lone og Lene har deltaget i dialogmøde. Mødet var 
centreret omkring børns sproglige udvikling.  
Dorte Kristiansen har ønsket at udtræde af skolebestyrelsen. 
Gitte Rahlff udtræder ligeledes. Begge erstattes af de 
nuværende suppleanter. 
Morten spørger til skolens kommunikation i forhold til 
dagligdags episoder. 
Elevrådet: Er det muligt at have strømstik ved bordene på 
gangen? Rasmus har været til møde om overgange fra 
folkeskole til gymnasiet. 
Medarbejdere: 1. og 2. årgangene øver på åbningen af 
Spektakelfestivalen; der har været afholdt en vellykket 
cyklistprøve; 0. årgang har været på udeskole sammen med 
Østervangsskolen og børnehaverne; emneuge ifm. skolefest 
forløber planmæssigt; sidste skoledag (9. årg.) 
Ledelsen: Dimissionsfesten holdes på Østervangsskolen.  
 

2. Skoleårets planlægning 
 

Næste år arbejde der med 2 afdelinger på skolen. De bratte 
overgange forsøges derved elimineret og der rammesættes 
årgangsvis samarbejde med Østervangsskolen.  
Fagfordelingen er i dag udmeldt til personalet. 
 

3. Økonomi 
 

JR orienterede 

4. Principper vedr. 
hytteture/lejrskoler. 
Revideres. 
 
 

Ifm. med princippet ønsker en forældregruppe at motivere en 
ændring af beslutningen om midlertidigt at stoppe med 
afholdelse af lejrskole. Fremført: Kommende 8. årgang har 
været ramt af samme besparelse tidligere, indsamlingen har 
desuden været i gang. Forældrene indstiller til at bestyrelsen vil 
genoverveje beslutningen, forældre vil ligeledes gerne i dialog 
om evt. øget indsamling eller øvrige muligheder for at medvirke 
til at realisere en lejrskole for kommende 8. årg. 
 
Ungdomsskolen kontaktes for at høre om de kan være 
medspiller i en ny konstruktion omkring lejrskole på 8./9. årg. 
 
Hytteture forsøges arrangeret med hjælp af forældre til 
overnatning. Overnatning er i lokalområdet.  
 

5. Princip vedr. 
vikardækning 
 

- Der skal udfærdiges et princip for vikardækning 
- Nabodækning ved kendt fravær 
- Ikke fri for mange timer i streg 
- Arbejde videre med faste tilkaldevikarer 
- Dækning ved kendt fravær tages op på 
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afdelingsmøde på 0.-4. 
- Der skal være vikarmateriale i klasserne 

Gitte skriver videre på udspil. 
 

6. Tid til fri leg 
Forældrehenvendelse. 
 

Line Kappel inviteres til møde på skolen. Punktet tages op igen 
på næste møde. 

7. Princip vedr. åben skole. 
Endelig godkendelse. 
 

Godkendt 

8. Retningslinier vedr. 
klassekasse. 
Endelig godkendelse. 
 
 

Godkendt 

9. Årsberetning 
 

Godkendt 
Morten og Jørgen orienterer om årsberetningen til skolefesten 
18.15 – 18.30 på personalerummet. 
 

10. Evt. 
 

Behandling af forældrehenvendelse 
 

 
 
 
Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 20. juni 2017 kl. 18.30-21.00. 


