
DIALOG     -     FÆLLESSKAB     -     UDVIKLING                                            

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 5. april 2018 kl. 18.30-21.00 
 

 

Tilstede: Lone Mygind, Jørgen Holmegaard, Mogens Holdsbjerg-Larsen, Anna Sofie Frimand 

Andersen, Jakob Brændgaard Løyche, Jørgen Rasmussen, Jan Pedersen.  

 

Afbud: Lene Prip-Sørensen, Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard, Tanja Lai Vestergård, Elvira 

Katrine Garsdal Brøsted, Mette Fischer, Malene Møller Sloth. 

 

Dagsorden 
1. Meddelelser. 

- Formanden/ 
SKBmedlemmer,  

-  
- Elevrådet 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

Formand:  
Elevråd: Elevrådet arbejder stadig med kælderen som 
pauserum. Der arbejdes med besøgsordning mellem 
Østervangsskolen og Rismølleskolen. Fælleselevrådet har mest 
fokus på det sociale – lære hinanden at kende.  
Medarbejdere: Temaugen ”Risby” har været afholdt med succes 
og afsluttede med skolefest. Der er terminsprøver (8.årg.) i 

næste uge.  
Ledelse: En sygemelding er dækket internt. Der har været 
afholdt velkomstarrangement for kommende 7. årg. 

 

2. Økonomi 

 

JR orienterede 

3. Afkortning af skoledagen 
Drøftelse og beslutning. 
 

Drøftet af personalet – der er ikke kommet nogle 
tilkendegivelser om, at man ønsker en afkortning af nogle 
klassers skoledagslængde.  
 

4. Ny skolebestyrelse 
 

Der er i skrivende stund 6 ”sikre” kommende medlemmer. Disse 
skal konstitueres inden sommerferien. Der vil komme et nyt 
valgmøde efter sommerferien. 
 

5. Skoleårets planlægning 

Timefordelingsplan 
Dagsstruktur mm. 
 

Der er nedsat et udvalg som arbejder med skoledagens 

sammensætning, et udvalg som arbejder med fagfordeling og et 
udvalg som arbejder med brug af pædagogkompetencer.  
 

6. Principper 
Gennemgang. 

 

Principperne gennemgået. 
Det ønskes at man fastholder en studierejse i udskolingen i 

samarbejde med Ungdomsskolen. Princippet rettes til og 

godkendelse ved kommende møde. 
Mobil og tablet princip tages op til kommende møde. 
 

7. Henvendelse vedr. 
casting 

 

Drøftet 
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8. Udviklingsplan 
Udtalelse. 
 

Behandlet – intet at bemærke 

9. Evt. 
 

Miljø og teknik udvalget var på ”besøg” på skolen, idet man 
henlagde udvalgsmødet til skolen.  
 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2018 kl. 18.30-21.00. 


