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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 torsdag den 23. november 2017 kl. 18.30-21.00 

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

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer,  

-  
- Elevrådet 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

Formand: Lone er kontaktet af et skolefotofirma, som spørger 
om bestyrelsen vil være med til beslutningsprocessen?  
Elevrådet: Anne orienterede om at bevægelseskataloget snart 
er færdigt. Trivselsundersøgelsen falder ud til den gode ende, 
når overbygningsskolerne sammenlignes. Der ønskes et større 
samarbejde mellem elevrådet fra Østervang og Rismølle. Der 
arbejdes på at elevrådet begynder at ryste eleverne sammen 
allerede fra 5. årg. 
Medarbejderne: Der har været afholdt ”Matematikkens dag” 
Ledelsen: Stillingsopslaget (2,4 stilling) udløber d. 23/11 og der 
er samtaler på mandag. Der er udarbejdet en ny APV og 
arbejdet dermed opstartet sammen med de tillidsvalgte. Der 
skal afgives høringssvar på ny styrelsesvedtægt efter den 27/11 
og inden den 20/12. Vi mødes den 7/12 kl. 20.00. 
 

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

Claus Asferg orienterede om indkøbet af det nye bogsystem ”A 
piece of cake”. Bogsystemet er det mest tidssvarende på 
markedet og bygger på de nye, tilpassede læringsmål. 
 

3. Tilbagemelding fra 
forældremøderne 
 

Jakob deltager i forældremøderne på 7.årg. 
Lone deltager i forældremøderne på 6.årg. (Anna inviteres evt. 
med) 
 

4. Økonomi 
 

JR orienterede. Frugtordning opsiges d. 24/11-2017 

5. Medlemskab af `Skole og 
forældre` 
 

 Lone opstarter medlemskabet. 

6. Ugeskemarevolutionen 
MH indleder 
 

Mogens forklarede hvordan Ugeskemarevolutionen bygger på 
mindre ”værkstedsforløb” i undervisningen, som eleverne selv 
vælger i løbet af undervisningen. Forløbene kører cirkulært 
henover ugen og stimulerer bl.a elevernes ansvar for egen 
læring.   
 

7. Trafikpolitik 
Bilag 

Bilag gennemgået og tilrettet. Bilaget lægges snarest på elev- 
og forældreintra. 
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8. Evt. 
 

 

 
Næste skolebestyrelsesmøde mandag den 15. januar 2018 kl. 18.30-21.00. 


