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 27. august 2018 kl. 18.30-21.00
Tilstede:
Forældre: Anne, Jakob, Ole, Frank, Morten, Søren, Line,
Elever: Anna (formand)
Medarbejdere: PJ, MM, JP, KAS
Afbud:

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

Formanden/
SKBmedlemmer,
Elevrådet

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

Formanden: Dejligt at opslaget om valgmødet har virket.
Elevrådet: Valg i klasserne er i gang. Ideer til aktiviteter i de
mobilfrie uger. Deltagelse i fælles elevråd. Samarbejde med
elevrådet på Østervang for at lave den bedste overgang.
Medarbejderne: Skoleåret er kommet godt i gang. Goddag til to
nye kolleger, der har fået tilknyttet mentorer. Åben skole er
allerede i gang. OL-dag for 7-9. Den nye 7. årgang er startet
godt.
Ledelsen: To nye medarbejdere, pt. to lærere på barsel, en
barsel begynder d. 2. november. Viceskolelederstillingen er
slået op.
Hjemmesiden er undervejs. Sammenkoblingen med randers.dk
lader vente på sig.
Brugertilfredshedsundersøgelse kommer fra uge 43.
Skolerådsmøder er 30/10 og 11/3 – Jakob eller Ole deltager.
Rismølleskolen samarbejder med RGF om at fritidsaktivere 10 af
skolens elever, der ellers ikke ville være have aktivitet i fritiden.
4 andre skoler deltager også.
PPR har fået midler fra indenrigsministeriet til at øge skoler i
Randers’ inklusionsindsats. Rismølleskolen og
Søndermarksskolen er udpeget, da de to skoler ligger i hver sin
ende af det økonomiske forbrug til specialtilbud. Skolen vil
modtage yderligere sparring mv., og en årgang vil blive udpeget
som projektårgang.
Fra september forsøger vi med forældrekaffe ved
fodgængerfeltet. Her vil ledelsen og repræsentanter fra
skolebestyrelsen være tilstede til uformelle snakke med
forældre.

2. Valg af formand og
næstformand

Anne Bylod Poulsen og Jakob Brændgaard Løyche
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3. Tilvalg af Rismølleskolen

Hvornår skal vi lægge indsatsen?
Hvilke historier skal vi udbrede – og hvordan?
Skal det kun være om selve skolen, eller har området en
betydning?
Kan skolen arbejde med de øvrige foreninger i lokalsamfundet;
”Dronningborgdage”?
Kan man spørge forældre, der forsvinder, hvorfor de har
fravalgt skolen – og hvem skal gøre det?
Hvilken betydning har ”mere inklusion” for Rismølleskolen.
Beslutning: Næste gang, der er en elev, der udmeldes af skolen,
kontakter JP forældrene for at høre, om et
skolebestyrelsesmedlem må kontakte vedkommende.
JP beskriver dette og gode historier fra årets start i kommende
nyhedsbrev til forældre.
Inden skoleindskrivningen begynder omkring december, aftales
handlinger heromkring.

4. Økonomi

Det forventede resultat ligger på ca. 1,7 mio. kroner, hvilket
reducerer skolens underskud til knap 1 mio. kroner.
Det ser ud til, at skolens mængde af elever, der visiteres til
specialtilbud, er faldende. Der er således flere elever, der
forlader specialtilbuddene efter 9. klasse, end skolen forventer
at få visiteret dertil.

5. Hvad slår vi op på intra?

Ledelsen kontakter skoleforvaltningen herefter udarbejder
skolebestyrelsen et princip.

6. Ansættelsesudvalg

Viceskolelederstillingen, samtaler 18/9 og 26/9:
BE, TZ, MM, HV, KAS, JP, to fra bestyrelsen + skolechefen til
anden runde
og en generel beslutning:
Øvrige samtaler tilbydes til skolebestyrelsen efter at
medarbejdere og ledelse har udvalgt egnede kandidater. Der
forventer deltagelse fra en eller to.

7. Evt.

Deltagelse på forældremøder: Jakob kommer til fællesmøde i
afdeling 1. d. 28. august.
Afdeling 2 bliver besøgt på det næste forældremøde.
Dialogmøde med byrådet d. 25. september.

8. Dagsorden til næste
møde

Skolens inklusionsindsats
Hvad slår vi op på intra – princip.
Skolebestyrelsens redigeringsdel.

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2018 kl. 18.30-21.00.
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