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Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ 
Tlf.: +45 89 15 44 00 
Mail: rismoelleskolen@randers.dk 
Web: www.rismoelleskolen.dk 
EAN-nr.: 5798004311752 

Rismølleskolen 
________________________________________________________________________ 

 
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18.30-21.00 

 
Tilstede: Lone Mygind, Jørgen Holmegaard, Tanja Lai Vestergaard, Anna Sofie Frimand 
Andersen, Elvira Katrine Garsdal Brøsted, Malene møller Sloth, Mogens Holdsbjerg-Larsen, 
Jørgen Rasmussen, Jan Pedersen. 
 
Afbud: Lene Prip-Sørensen, Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard, Carsten Mikkelsen, Jakob 
Brændgaard Løyche, Mette Fischer   
 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer,  

-  
- Elevrådet 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

Formand: Østervangsskolen har haft inviteret 6.årg til LAN-
party. Ønsker bestyrelsen medlemskab af ”Skole og forældre”? 
(kommer på et senere møde). Skolelederforeningen har forsøgt 
at indgå et samarbejde med ”Fælles forum for skolebestyrelser” 
ift. at lave budgetudtalelser. Samarbejdet kan rent teknisk ikke 
komme op at stå. 
Elevråd: Eleverne føler at der ikke er nok bevægelse i timerne. 
Elevrådet laver en bevægelsesbog som skal støtte op omkring 
bevægelse. Eleverne arbejder på at få etableret hyggerum i 
kælderen. Der har været to møder i fælleselevrådet – fokus er 
stadig på opstart. 
Medarbejdere: Der har været afholdt en vellykket motionsdag. 
Eleverne vil gerne være med til at planlægge motionsdagen. 
Ledelsen: Indsatsområdet med ”Mere tid til trivsel” forsætter et 
år mere. APV blev sidst taget i foråret 2016, efterfølgende er 
der ændret på en del parametre, der tages derfor en ny. Der 
kommer snart et stillingsopslag (tidsbegrænset) og der kommer 
nyt skema, som kommer til at gælde fra 6/11-2017. Michael 
Maaløe er startet som ny børn– og skoledirektør. JR orienterede 
om den manglende tilstedeværelsestid der var på enkelte 
årgange i begyndelsen af skoleåret.    
 

2. Nyt engelsk bogsystem 
til 4. -6. klasse 
 

Udsat 

3. Tilbagemelding fra 
forældremøderne 
 

Udsat 

4. Økonomi 
 

Handleplan – godkendt 
Økonomi: Status gennemgået 
 

5. `Skolen for alle` 
 

Vi afventer udmelding om næste skridt ift. skolen for alle. 
Der vil i den kommende tid være fokus på at forbedre 
overgangene på skolen (Børnehave/børnehaveklasse, 3.kl./4.kl 
og 6.kl.( sammen med Østervang)/ 7.kl.  
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6. Princip vedr. 
mobiltelefon, tablets mm. 
Revidering. 
 

Færdig behandlet. 

7. Princip vedr. 
vikardækning 
Endelig godkendelse. 
 

Godkendt 

8. Skolefest 
Nedsættelse af udvalg. 
 

Skolefesten er flyttet til ugen før påske. Ugen er en temauge 
(8.00 – 12.00 – over middag er det almindelig skoledag) – 
temaet er Ris-byen, og er på tværs af hele skolen. 
Elevrådet involveres i planlægningen. 
 

9. Trivselspolitik 
Status. 
 

Arbejdet genoptages i november. 

10. Evt. 
 

Trafik tages op på næste dagsorden. 

 
 
Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 23. november 2017 kl. 18.30-21.00. 


