Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ
Tlf.: +45 89 15 44 00
Mail: rismoelleskolen@randers.dk
Web: www.rismoelleskolen.dk
EAN-nr.: 5798004311752

Rismølleskolen
________________________________________________________________________
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 18.30-21.00
Tilstede:
Alle undtagen afbud. Marie deltager som suppleant.
Afbud: Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard, Jakob Brændgaard Løyche

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

Formanden/
SKBmedlemmer,
Elevrådet

-

RFE

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

Samtaler både ang. viceskoleleder og lærerstillinger.
Mobilfri uger er blevet drøftet i elevrådet. Det eneste negative
var den manglende mulighed for at betale med MobilePay i
pauserne. Eleverne foreslår, at mobilerne bliver udleveret i
pauserne.
RFE har afholdt to møder med opstart og besøg fra Danske
Skoleelever. Der er nedsat fem arbejdsgrupper: Events,
skolepolitik, kampagner, på skolerne, internt RFE.
Formandsskabet, som RIS er med i, har holdt møde med skoleog uddannelsesudvalget ang. samarbejde med
ungdomsuddannelserne.
Motionsdag med afprøvning af nye tiltag: samarbejde med ØST
0.-6., 7.-9. var med i Byen til vandet og aktiviteter i byen.
Medarbejderiværksatte aktiviteter i pauserne: skak og
badminton.

2. Tilvalg af Rismølleskolen
Der ønskes en procesbeskrivelse af de fremadrettede tiltag – herunder en
drøftelse af indhold i et
temamøde herom.
JP indleder.

Tak til skolebestyrelsesmedlemmer for deltagelse i
ansættelsessamtaler.
Åbent hus for skolestartere d. 5. november.
I midten af december afholdes arrangement for kommende 7.
klasse.
2/3 af vandautomaterne virker. De koster 15.000 i indkøb.
Skolebestyrelsen indstiller til, at der pt. ikke bliver købt nye.
Kommunens kommunikationsafdeling og skoleafdelingen vil
gerne lave en kommunikationsstrategi for Rismølleskolen.
Hvordan markedsføres Rismølleskolen; brugen af sociale
medier, aviser, hjemmeside, mund til mund, plakater.
Hvor skal markedsføringen fokuseres hen? Hvem er
målgruppen?
Hvordan fremelsker vi den gode historie? Hvilket bidrag kan
eleverne have?
Hvordan undersøger vi røde tråde for til- og fravalg, og hvor
meget fokus skal vi sætte på fravalg?
Hvordan kan Rismølleskolen fungere som en katalysator for
lokalsamfundet?
Hvilken profil skal Rismølleskolen have – hvis den skal have en?
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3. Økonomi
Der fremlægges en status
for skolens økonomi dags
dato, ligesom den nyligt
fremsendte, nye handleplan
drøftes.
JP indleder.
4. Trafik
Opfølgning på indstillingerne
fra sidste møde.
JP indleder.
5. Hvad slår vi op på intra?
Der tages udgangspunkt i
de fremsendte dokumenter
omkring afprøvning af det
nye Aula. Hvordan kommer
vi videre?
JP indleder.

Forventet resultat 2018 1,45 mio. Herefter er det akkumulurede
resultat på 1,17 mio.
Ny handleplan indsendt og formodet godkendt. Gælden
forventes afviklet med udgangen af 2020.
Hvilke puljer kan skolen søge – og hvilken sammenhæng har
det med profilering? Marie sender en oversigt til Jan.
Vi afventer svar fra trafik og veje.

Indtil Aula slår vi kun skolerelevante ting op på skolens
intraopslagstavle. Den fysiske opslagstavle er frit tilgængelig.
Vil det være relevant, at skolebestyrelse inviteres til
personaleuddannelsen d. 14. maj?
Principper for Aula afventer viden om, ja, Aula.

6. Skolens inklusionsindsats Ønske om at der bliver lavet en strategi for, hvordan skolen
Udsat fra sidste møde.
arbejder med inklusion.
Punktet drøftes
indholdsmæssigt.
Skolen er pt. en del af PPR/familieafdelingsprojekt som laver en
særlig indsats om øget inklusion på fire folkeskoler. Skolen
arbejder også med Skolen for alle og professionelle
læringsfællesskaber med reflekterende dialoger og
læringssamtaler. Afdeling 1 arbejder med fælleskultur omkring
opstart af dagen.
Gentagende punkt – i januar med oplæg fra ledelse og
medarbejdere. Elevernes stemme er vigtig – elevrådet
undersøger, om de har nogle ting at bidrage med til
januarmødet.
7. BrugertilfredshedsRismølleskolen har ni skolespecifikke spørgsmål.
undersøgelse.
BTU’en bliver oversat til andre sprog end dansk.
Der fremlægges en status
Der skal min. være 50% besvarelse for, at undersøgelsen er
på den snarligt udsendte
valid.
undersøgelse, samt de
ekstra tiltag der planlægges Markedsføring:
med for at opnå en høj
FB, flyer med eleverne hjem, intraopslag.
svarprocent.
JP indleder.
8. Fremtidige punkter
Der ønskes en
tilkendegivelse af, hvilke
punkter skolebestyrelsen vil
arbejde med i den nærmeste fremtid.
JP indleder.

Inklusionsstrategi
Læsevaner 2017
Principper

9. Evt.
10. Næste dagsorden

Mobilfri uger. Evaluering af tiltaget med input fra elever og
personale.
Aula. Kasper fremlægger fra fremvisning d. 20. november.

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 29. november 2018 kl. 18.30-21.00.
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