Rismølleskolen

Skolebestyrelsesmøde mandag den 21. august 2017 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Lene Prip-Sørensen, Jakob Brændgaard Løyche, Morten Chemnitz KirchesLindegaard, Jørgen Holmegaard, Carsten Mikkelsen, Lone Mygind, Malene Møller Sloth,
Anna Sofie Frimand Andersen, Elvira Katrine Garsdal Brøsted, Jan Pedersen
Afbud: Tanja Lai Vestergård, Jørgen Rasmussen, Mette Fischer

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

-

Formanden/
SKBmedlemmer,
Elevrådet

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

Elevråd: Nye repræsentanter i skolebestyrelsen, se ovenstående
Der skal være valg i klasserne til elevrådet i nærmeste
fremtid.
Medarbejderne: vi er godt i gang både elever og
lærere/pædagoger.
Nye 7. klasser- der er planlagt ”ryste sammen program”
Forældremøder i de næste uger.
CM og MM er genvalgt, som medarbejderrepræsentanter
1. og 2. årgang klarede Sigurd Barret showet på Værket rigtigt
flot, så ros fra Jørgen.
JP: Tid til fri leg: der har været møde med Line, som står bag
forældrehenvendelsen.
Ny fordeling af opgaver hos ledelsen.
Tilgang af 12 nye elever i 1. uge.
Møde Børn og skole udvalg i morgen.
Sygefravær blandt personalet er nedbragt markant.
Elevfraværet er bekymrende højt. Der er derfor fortsat høj fokus
på dette område bla. med registrering af timefravær for
udskolingen.

2. Konstituering af
bestyrelsen

Formand: Lone Mygind
Næstformand: Jørgen Holmegaard

3. Økonomi

JP orienterer om skolens økonomiske status samt om hvilket
tiltag, der skal sættes i værk fremadrettet. Der er fra ledelsens
side udarbejdet både en kortsigtet og en langsigtet handleplan.

4. Studietur for 8. årgang

Deltagelse af 3 forældrerepræsentanter fra 8. årgang.
Der er lavet aftale med ungdomsskolen om
fælles studietur for 8. årgang.
Der nedsættes et udvalg af lærere fra RIS og Ungdomsskolen,
elever og gerne forældrerepræsentanter. Udvalget skal
planlægge studieturen.
Vigtigt, at alle elever har mulighed for at deltage også ift det
økonomiske. Forældrebetaling må max være 75 kr. pr dag,
dette er til betaling af mad.
Der gives et tilskud fra skolen for arbejdet i Madkassen.
Obs: Frirejser med DSB skal bestilles min. 10 uger før
udrejsedag.

JP er tovholder og står for kontakten til
forældrerepræsentanterne.
5. Princip vedr.
vikardækning.
Opfølgning fra sidste møde

Lone har udarbejdet et forslag, se bilag.
Lone renskriver forslaget så kan komme i MED-udvalget, så det
kan komme til endelig godkendelse i Skolebestyrelsen.

6. Evt.

Der kommer et tilbud fra Jørgen/Værket til 8. og 9. klasse ang.
samfundsfagsprojekt om Syrien.
Deltagelse af skolebestyrelsesmedlemmer på kommende
forældremøder:
Indskolingsmøde d. 28. august kl. 18.30: Jakob
9. klasse d. 30. august kl. 17.00: Lone
5. klasse d. 6. september kl. 17.30: Morten
6. klasse d. 23. august kl. 17.15: deltagelse foråret
7. klasse d. 23. august kl. 19.00 Nyholmsvej: deltagelse til
foråret
8. klasse d. 5. september kl. 19.00 Nyholmsvej: Lone.
Ledelsen ønsker mødet d. 30. november flyttet, JP udsender
forslag til ny mødedato

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26. september 2017 kl. 18.30-21.00:
Afbud: Lene Prip-Sørensen
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