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 25. september 2018 kl. 18.30-21.00
Tilstede:
Frank, Søren, Ole, Anne, Malene, Marie, Peter, Emma, Anna, Jakob (forsinket), Jan, Kasper
(ref.)
Afbud: Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard, Line Johansson

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

Formanden/
SKBmedlemmer,

-

Elevrådet

-

RFE

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

Netop afholdt dialogmøde på Laksetorvet med politikerne fra Skole- og
uddannelsesudvalget. Aftalemålet elevfravær var hovedtema, som
skolerne fremlagde indsats omkring. Derefter var der skolevis dialog med
politikere. Det var en god oplevelse.
Det politiske udvalg udarbejder skole- og uddannelsespolitik i løbet af
efteråret.
Elevrådet har holdt første måde, hvor elever til de ledende poster blev
valgt.
Den første mobilfrie uge fik en blandet modtagelse. Den største modstand
var, at man ikke kunne betale med MobilePay i pauserne. Elevrådet har
fået til opgave at drøfte, om der kan være andre aktiviteter end mobilen
i pauserne. Anna deltog i optagelsen af den kommende kommunale
præsentationsvideo – muligvis som den eneste skole.
Elevrådet arbejder med en ide om elevrådets dag, hvor de kan lave
reklame for skolen.
Kan man lave et elevråd for afdeling 1.
RFE har haft en idefase om, hvad eleverne kunne tænke sig at ændre i
miljøet i og omkring skolerne. RFE blev præsenteret for skolechefen og
formanden for skole- og uddannelsesudvalget. Rismølleskolen er
repræsenteret i formandsskabet ved Maria 9x. Formandsskabet skal
deltage i drøftelserne om den kommende politik.
Medarbejderrepræsentanterne har deltaget med deres
præsentationsvideoen. Skolens værdier var tema.
Motionsdagen bliver til dels afholdt med Østervangsskolen.

klasser

i

Fredagskaffe afholdt første gang. Det blev taget positivt imod – dog uden
at blive det store tilløbsstykke.
Budget: Vedtaget i byrådet. Udvalget behandler d. 9. oktober. Til næste
skolebestyrelsesmøde produceres høringssvar.
Stillingen til Viceskoleleder genopslås. Der vil sandsynligvis være en god
søgning. Den slås op d. 26. september. Samtaler d. 24. og 29. oktober.
Skolebestyrelsesmedlemmerne skal selv definere, hvad der må vises på
hjemmesiden og forfatte et lille skriv.
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Skolen har fået en ny hjemmeside som serviceres centralt fra.
Fraværsindsatsen med at forældre ringer deres barn fraværende udvides
fra 0. og 7. til 1. og 8. Altså i alt fire årgange. Skolen bruger fortsat en
time om dagen i indsatsen. Dette skal sammenholdes med at klassernes
lærer ikke bruger tid på at registrere sygefravær.
Ganske få elever er blevet ringet hjem på baggrund af indsatsen omkring
elever der forlader skolen uden tilladelse.
Aftalt med madkassen at lave en satellit for de mindste klasser.

2. Trafik

På opfordring har skolen foretaget trafiktælling på Dronningborg
Boulevard over to uger. Der er hver morgen i gennemsnit 8,5 elever fra
0.-6. og 31,5 elever fra 7.-9, og der skal bruges 20 elever til at opretholde
skolepatrulje der. Disse vil skulle møde tidligere ind, end patruljen over
Rismøllegade skal. Skolebestyrelsen finder det ikke anvendeligt
resursemæssigt, at etablere skolepatrulje over Dronningborg Boulevard.
Det anbefales, at cyklende elever kører helt ned til lyskrydset og går over,
så de er på den rigtige side til at køre op ad Rismøllegade.
Jan har talt med teknisk forvaltning om trafikken omkring skolen.
Kys og kør zone kan laves ovenfor skolen ned ad Rismøllegade. Det vil
skolebestyrelsen gerne have etableret.
Kan større elever etablere ”gå-bus” fra boulevarden til skolen? Dette
anbefaler skolebestyrelsen ikke.
Skolebestyrelsen opfordrer generelt forældre til kun at lave kys og kør.
Der er personale på skolen til at sørge for eleverne fra kl. 7.55.

3. Tilvalg af Rismølleskolen

Pt. fokus på skoleindskrivning og overgangen fra dagtilbud til skole.
Planlægning af åbent hus og den gode historie om medarbejderdelingen
med dagtilbuddet.
Rismølleskolen skal jf. prognosen have 23 klasser men har 24. Det er i
princippet en forøgelse på to klasser fra sidste skoleår, hvor skolen havde
grundlag til 22 klasser.
Fremadrettet vil tilvalget af Rismølleskolens SFO være en del heraf.
Skolebestyrelsen roser SFO’en for synlighed og arbejdet med børnene.
Elevrådet har berørt emnet i samarbejde med Østervangsskolens elevråd,
så der kunne blive mere samarbejde mellem de to elevgrupper. Arbejdet
med at fortælle nye historier har skabt en bedre fortælling om skolen
blandt fremtidige 7. klasses elever. Emma og Anna fortæller, at
hovedårsagen til, at elever skifter skole inden 7. klasse, er, at man
alligevel skal skifte skole/klasse.
Jan skal til møde med kommunikationsafdelingen og skolechefen om
skolen kommunikationsstrategi.
Skolebestyrelsen ønsker at afholde temamøde om hele dette punkt –
gerne med input udefra.

4. Økonomi

Prognose siger nu overskud på ca. 1,5 mio. Underskuddet er herefter ca.
1,2 mio.
Jan har undersøgt om sponsorering af eks. skolerejse er en farbar vej.
Det er en kompliceret sag, som skolebestyrelsen kan vende tilbage til om
nødvendigt.

5. Hvad slår vi op på intra?

Jan undersøger hos forvaltningen, om der er en fælles retningslinje samt
hvad AULA giver af muligheder.

6. Skolens inklusionsindsats Udsættes og forklares til næste møde.
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7. Persondataregler

Skolen har som påbudt sendt samtykkeerklæringer ud til alle forældre og
skal følge op på, om alle har afleveret.
Generelt efterlever skolen reglerne, så vidt det overhovedet er muligt især i forhold til billeder. Vi fotograferer hvad og ikke hvem.
Skolebestyrelsen tager princip om lyd og billeder op, så personalet har
noget at gå efter.

8. Brugertilfredshedsundersøgelse

Skolespecifikke spørgsmål:
Tilfredshed med skolens brug af resurser – Ole laver en formulering
Overgange – Ledelsen laver en formulering
Tilvalg af Rismølleskolen – Marie laver en formulering
Synlighed – Søren laver en formulering
Jan undersøger, hvor der kan puttes kommentarfelter ind.
Skolebestyrelsen vil gerne have ændret ordet begrænset til forebygget i
spørgsmål 15.

9. Evt.

Ønske om at hvert dagsordenspunkt bliver udvidet med underpunkter og
en lille forklaring.
Hvordan går man syg hjem som elev? Jan præciserer.
Elevrådet spørger, om plastforbruget i madkassen kan sættes ned. Jan
undersøger.

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 18.30-21.00.
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