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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 mandag den 25. juni 2018 kl. 18.30-20.00 
 

 

Tilstede:  

Anna Sofie Frimand Andersen, Elvira Katrine Garsdal Brøsted, Morten Chemnitz Kirches-

Lindegaard, Lone Mygind, Lene Prip-Sørensen, Jørgen Holmegaard, Jakob Løyche, Mogens 

Holdsbjerg-Larsen, Malene Møller Sloth, Jan Pedersen, Kasper Nørgaard Schou (referent).  

 

Afbud: Tanja Lai Vestergaard 

 
Dagsorden 

1. Meddelelser. 
- Formanden/ 

SKBmedlemmer,  
-  
- Elevrådet 

 
- Medarbejderne 

 
- Ledelsen 

   

Tak til elevrådet.  
 
Thomas Kold stopper til sommer.  
Der er slået stilling op til matematik, naturfag og tysk.  

2. Økonomi 

Handleplan mm. 
 

Skolebestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets indstilling til, at 

skolen benytter en så lang tilbagebetalingsperiode som muligt. 
Forudsætningerne i det nuværende budget ændrer sig derved, 
og forventningen om, at Rismølleskolen i efteråret 2018 
hjemtager op til 10 elever fra specialtilbud nedtones. 
 

3. Tilvalg af Rismølleskolen 
 

Rismølleskolen starter to projekter i næste skoleår: 
1) Forlænget medarbejderspiral omkring den første skolestart. 
2) Ny fraværsregistreringsmetode i 0. og 7. klasse, hvor 
forældrene skal ringe fravær ind. Projektet kører i første 
omgang til efterårsferien. 
Skolen deltager også i kommende dialogmøde angående bl.a. 
elevfravær med netværksskoler. D. 25. september kl. 15-17. 

 
5. årgang har haft ”ryste sammen dag” med Østervangsskolen. 
Den var rigtig god, men den måtte godt have været længere og 
også gerne lidt fritid sammen. 

 

4. Skoleårets planlægning 
 

Skoleårets planlægning er godt i gang. Skemaet forventes 
udleveret inden sommerferiestart. 
Eleverne vil gerne have lærerne at vide tidligere. 
Ledelsen forventer, at næste skoleårs planlægning begynder 
tidligere end i år.  
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5. Årsberetning 
 

Beretningen behandlet og godkendt efter et par mindre 
justeringer. Den lægges på hjemmesiden. 
 

6. Principper 
Lejrskoler 
Mobil og tablet 
 

Med forbehold for MED-udvalgets tilslutning besluttes princip for 
lejrskoler. 
 
Ledelsen undersøger, om der er lovhjemmel til, at undervisere 
fysisk må tage mobiltelefoner.  
Spørgsmål til, hvad eleverne må foretage sig på skærme i 
pauserne i mobilfri uger.  

Annonceringen af mobilfri uger skal påhæftes gode historier 
med begrundelse for tiltaget. 
Princippet i øvrigt besluttet. 
 

7. Forældrehenvendelse 
 

Henvendelse behandlet. Tilbagemelding gives fra 
skolebestyrelsen inden sommerferien. 

 

8. Evaluering af arbejdet i 

skolebestyrelsen 
 

I sommerferiebrevet til forældre beskriver Jan den forskel som 

skolebestyrelsen kan gøre.  
Kan Forældre og Skole hjælpe bestyrelsen med 
rekrutteringsudfordringen? Hvordan kan nye forældre aktiveres? 

 

9. Evt. 
 

 
  

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde mandag den 27. august 2018 kl. 18.30-21.00. 


