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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 31. maj 2018 kl. 18.30-21.00 
 

Tilstede: Lone Mygind, Jørgen Holmegaard, Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard, Lene Prip-

Sørensen, Jakob Brændgaard Løyche, Taja Lai Vestergård, Elvira Katrine Garsdal Brøsted, 

Anna Sofie Frimand Andersen, Thomas Kold, Kasper Nørgaard Schou, Jan Pedersen. 

 

Afbud:  

 
Dagsorden 

1. Meddelelser. 
- Formanden/ 

SKBmedlemmer,  
-  
- Elevrådet 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

Skolebestyrelsens Håndbog til nye medlemmer. En del 
henvendelser fra diverse medier. Møde på Østervang om fornyet 
samarbejde på tværs af skolerne. Halvdelen af skolerne 

repræsenteret. God energi. Lone sender referat videre til ny 
bestyrelse. 
 
Til møde ang. større samarbejde med Østervang. Fælles 
motionsdage, fælles skolefest. 5. og 6. årgang har indledt 
samarbejde. Har delt skoledage. Plan om at der også skal laves 

arrangementer i de mindre klasser. 
 
Orienterede om sidste skoledag. Nyt tiltag, hvor der var 

vandkamp på multibanen, fungerede godt. Mange våde. Det var 
generelt en god dag for 9.klasserne. Savnede 8.årgang. 
Studieturen for 8.årgang gik godt. Godt vejr. 
Vejret medfører mange udeaktiviteter! 99,8 % deltog i 

trivselsmålingen. Kan ikke blive 100 %, da der figurerer elever, 
der er rejst. 
 

2. Økonomi 
Handleplan mm. 
 

Handleplan og økonomioversigt fremsendt og udleveret.  
Vikarudgifterne søges holdt nede ved interne løsninger. Man 
dækker hinanden ind ved ture, arrangementer o.lign. 

Sygefravær falder stadigt. 
 
Opbakning til handleplan vedtaget.  
 

3. Tilvalg af Rismølleskolen 

JH indleder 
 

Indledende drøftelse. Punktet bringes på hvert 

skolebestyrelsesmøde fremover. 

4. Skoleårets planlægning 
Dagsstruktur mm. 
 

Timefordelingsplan fremlagt og forklaret. Understøttende 
undervisning taget ud af lektionerne, og læses af pædagoger op 
til 7.årg. 45 minutters lektioner efter sommerferien. Mere 
indhold i frikvarterer drøftedes. Flere aktiviteter, legepatruljer, 

udeområder gøres mere spændende. Venskabsklasser burde 
indføres. 
Forslag til timefordelingsplan og dagsstruktur godkendt. 
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5. Årsberetning 
 

Lone og Morten forfatter et udspil til en årsberetning. 

6. Åben skole 
Status 
 

Orientering om mange gode initiativer. Reklame for tilbud fra 
GAIA. 

7. Principper 
Lejrskoler 

Mobil og tablet 
 

Lone tilretter endeligt princip for lejrskoler til næste møde. 
 

Princip vedr. mobil og tablet tilrettes til næste møde – der 
indskrives tiltag omkring mobilfrie uger. 
 

8. Opfølgning på 
henvendelser 

 

Der følges op på henvendelse vedr. fri leg inden sommerferien. 
Opmærksomhed på brugen af elektronik i SFO. 

9. Nyt møde inden 
sommerferien 
 

Mandag den 25. juni kl. 18.30-20.00. 

10. Evt. 

 

Fremadrettede handlinger når elever forlader skolens område i 

skoletiden. 
Mindsetbaseret undervisning. 
  

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2018 kl. 18.30-20.00. 


