Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ
Tlf.: +45 89 15 44 00
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EAN-nr.: 5798004311752

Rismølleskolen
________________________________________________________________________
Skolebestyrelsesmøde mandag den 7. januar 2019 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Anne Bylod Poulsen, Søren Kjær Herping, Ole Gynther Heibøll Sørensen, Frank Greibe
Nielsen, Jakob Brændgaard Løyche, Line Johansson, Anna Sofie Frimand Andersen, Maria
Schmidt Rasmussen, Peter Bay Jensen, Tom Haugaard Bolvig, Kasper Nørgaard Schou, Jan
Pedersen.
Afbud: Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard.

Dagsorden
1. Meddelelser.
-

Formanden/
SKBmedlemmer,
Elevrådet

-

RFE

-

Medarbejderne

-

Ledelsen

Skolerådet har haft etablerende møde. Det skal skabe større
sammenhæng mellem politikkerne og forældrebestyrelser og
har blandt andet fokus på tilvalg af folkeskolen. Der er møde i
skolerådet fire gange om året.
Elevrådet har primært arbejdet med evalueringen af mobilfrie
uger og skal i næste periode have samarbejde med
Østervangsskolen som fokus.
I RFE er udluftning på skolerne et stort emne.
Nye medarbejdere er budt velkommen.
Tom præsenterede sig selv.

2. Mobilfrie uger
Der ønskes en stillingtagen
til om forsøget skal gøres
permanent, udvides eller
afsluttes. 7 elever fra
elevrådet deltager i dette
punkt, og fremlægger deres
overvejelser.

Elevrødder fremlagde deres arbejde med at evaluere mobilfrie
uger med et slutteligt ønske om, at mobiler er tilgængelige i
pauserne.
Skolebestyrelsen besluttede, at Rismølleskolen fra 1. august er
helt mobilfri. Telefonen skal afleveres fra morgenstunden og
udleveres igen ved skoledagens slutning. Undervisere må tillade
brug af mobiler til læringsbrug. Skolebestyrelsen opfordrer til at
arbejde med motivationen hos eleverne til at aflevere fra
morgenstunden. Konkurrence kan være en mulighed. Samtidigt
arbejder skolen med flere alternative pauseaktiviteter og
ledelsen kigger sammen med Madkassen efter alternative
betalingsmuligheder.
Indtil sommerferien fortsætter det nuværende tiltag med helt
mobilfri skole i første hele uge af hver måned.

3. Tilvalg af Rismølleskolen
Ønskes udsat til næste
møde, hvor der forventes
input fra elevrådet.

Udsat – så de sidste inputs kan komme med. Måske skal der
nedsættes et udvalg hertil.

4. Økonomi

2018 ser ud til at ende med et overskud på 1,6 mio kr., så det
endelige underskud er på ca 1 mio. kr. Prognosen for 2019 ser
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Der fremlægges en status
for skolens økonomi dags
dato.
JP indleder.

ud til at give et overskud på ca. 2,8 mio., men ledelsen vil
gerne kigge det igennem, før den kan opfattes som retvisende.

5. Forslag til ny Børn- og
Ungepolitik
Forslag er sendt i høring –
ønsket er at der udarbejdes
et høringssvar.

Skolebestyrelsen overlader til ledelsen og MED at forfatte et
udkast til fælles høringssvar på skolen.

6. Forslag til ny
Uddannelsespolitik
Forslag er sendt i høring –
ønsket er at der udarbejdes
et høringssvar.

Skolen bifalder, at skolens værdier og indgangsvinkel til Skolen
for alle ser ud til at være inkorporeret.
Skolebestyrelsen overlader til ledelsen og MED at forfatte et
udkast til fælles høringssvar på skolen.

7. Brugertilfredshedsundersøgelse
Der informeres om status
pt.

Den fremadrettede proces klarlægges på næstkommende
skoleledermøde.
Rismølleskolen nåede en svarprocent på godt 51%.

8. Skolens inklusionsindsats Ledelse og medarbejdere skal afholde møde inden punktet kan
Punktet udsættes til næste
tages op.
møde.
9. Aula
Fremvisning v/Kasper

Præsentationsvideo.
https://youtu.be/WYqmrvTUpA0
Adgangen til Aula bliver Uni-login. Derfor skal alle forældre have
oprettet dette inden 1. marts. Kasper sender en nærmere
proces ud.

10. Værdiregelsæt
Der skal udarbejdes et
værdiregelsæt for
Rismølleskolen. Der foreslås
nedsat et udvalg.

Jf. paragraf 44 stk. 4 skal skolebestyrelsen udarbejde et
værdiregelsæt for god adfærd på skolen.
Der skal indgå forældre-, elev- og medarbejderansvar.
Skole og forældre har udarbejdet en skabelon og køreplan.
Udvalget er Tom, Jakob og Line.

11. Evt.

Forældrekontakt ved udmeldelser: Ønske om at nedsætte et
udvalg til udarbejdelse af vejledning/spørgeguide og den
faktiske opgave med at kontakte forældre.
Udvalget er Ole, Søren og en fra skolen.

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2019 kl. 18.30-21.00.
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