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Skolebestyrelsesmøde – mandag d. 11.3. kl 19.00-21.30 i det store 

konferencerum. 

Der serveres kaffe, kage, frugt i løbet af mødet  
O: Orientering 

D: Drøftelse 

B: Beslutning  

Evt. afbud: 

 

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

19.00  

B: Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  Kristian 

Krabbe 

B: Godkendelse af referat  Godkendt  Kristian 

Krabbe 

19.10 

 

O + D 

APV 

Bestyrelsen er interesseret i at få hele Medarbejderrapporten 

sendt ud. Lene undersøger, om det vil være lovligt.  

 

Bestyrelsen er interesseret i, at ledelsen arbejder med nogle 

konkrete indsatser sammen med medarbejderne.  

Udvælge ét eller to fokusområder.  

 

F.eks. Håndtering af forandringer: Bevidsthed om, hvordan 

man eksplicit vil forebygge at forandringer i organisationen 

kan håndteres. Hvad vil man helt konkret gøre, når man 

arbejder med en forandring – og hvordan kan det forebygges? 

 

Positive forandringsønsker kan også være et tema.   

 

På den pædagogiske lørdag d. 6.4. vil det samlede 

pædagogiske personale drøfte resultaterne og de 

fokuspunkter, AM-gruppen har udvalgt.  

 

Bestyrelsen ønsker en opfølgning fra den pædagogiske lørdag. 

”Konflikter på arbejdspladsen” skal tages alvorligt.  

 

 

Bilag: APV Risskov Skole 2018 

 

Lene 

Brejnegaard 

19.30 

B 

Bestyrelsen godkender skoleårets planlægning:  

 

A: Timefordelingsplan 

Oplægget godkendt.  

 

B: Skoledagens opbygning 

Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag om at konvertere 

2 ugentlige understøttende undervisningslektioner til 2-

voksen-lektioner i den fagdelte undervisning. Skoledagen for 

mellemtrinnet og udskolingen afkortes dermed med 1,5 time 

om ugen. Undervisningen afvikles som udgangspunkt inden 

for tidsrummet kl 8-15. Dog vil der for udskolingen blive én 

Jens Bitsch 

Lene 

Brejnegaard  

  



                 

dag om ugen til kl. 15.15.  

Der er en klar forventning om at de afsatte 2-voksen-timer 

bliver anvendt målrettet til undervisningsdifferentiering – 

også for at tilgodese de dygtigste elever.  

Eksplicit forventning om en høj grad af variation i 

undervisningen for at tilgodese elevernes motivation og lyst til 

at lære.   

 

Vigtigt at underviserne i hhv. den fagdelte undervisning og i 

den understøttende undervisning tager fælles ansvar for 

undervisningens planlægning, gennemførelse og 

efterbehandling.   

 

Løbende opfølgning og evaluering forudsættes indlagt.   

 

 

C: Udbud af 2. fremmedsprog fra 5.klasse (78 elever):  

 2 x Tysk og 1 x Fransk  

Godkendt – under forudsætning af, at holdene bliver jævnt 

fordelt på de tre hold.  

Det skal kunne holdes inden for tre hold.   

 

D: Valgfag: 

7.årg (75 elever = 4 hold)  

- Håndværk & Design 

- Musik 

- Billedkunst 

- Madkundskab 

Godkendt.  

Efter elevernes valgproces vurderer ledelsen holdstørrelse og 

interesser og forbeholder sig ret til at udbyde de fag, der er 

mest interesse for.   

  

8.-9. årg:  

På baggrund af kendte tal d. 4.3.2019.: 

8.årg.: 90 elever. 9.årg. 55 elever. Samlet: 145 elever.  

Forslag: 7 valghold. I samarbejde med FU.  

På mødet fremlægger ledelsen forslag til skolens egne valgfag  

Godkendt.  

 

E: Fastlæggelse af antal klasser  

På baggrund af undersøgelse blandt nuværende 8.årg. 

elever/forældre, forudses en kommende 9.årgang med i bedste 

fald 55 elever fordelt med hhv. 21+17+17.  

Følgende modeller blev drøftet:  

A: 3 klasser som nu  

B: 3 klasser med x antal samlæste lektioner 

C: 2 klasser med x antal holdtimer.  

 

Bestyrelsen peger på model B.  

Samtidig skal der meldes ud, hvordan udskolingen på andre 

måder prioriteres med en forventning om et ungdomsmiljø i 



                 

form af nogle fælles lokaler.   

Fyraftensmøde for forældre planlægges og repræsentanter fra 

skolebestyrelsen inviteres til at deltage sammen med ledelsen.  

 

F: Budget 2019 

Budgetterne for hhv. undervisning og SFO godkendt som 

fremlagt.  

Månedlige økonomirapporter rundsendes til bestyrelsen.  

Kvartalsvis økonomiopfølgning på bestyrelsesmøderne.   

 

Div. bilag eftersendes efter høringsperiode i personale-

gruppen.  

 

20.40 

Orientering:  

 

Status på arbejdet med principsamlingen. Arbejdet igangsat. 

Skrivearbejdet fordelt mellem udvalgets medlemmer. Bliver 

fremlagt på aprilmødet.  

Status på temamøde for klasseforældreråd. Foreløbig 37 

forældre tilmeldte. Derudover deltager også 4 forældrevalgte 

fra skolebestyrelsen + ledelsesrepræsentanter.  

Bestyrelsen fortæller lidt om bestyrelsens arbejde – vigtige 

aktuelle emner: Afdelingsopdelt, økonomien. Oplæg fra 

Kristian Krabbe.  

Temadag for elevrådene. Oplæg fra dagens arbejde 

gennemgået og drøftet.  

 

Alle  

21.00  Nyt fra forældrene/ Evt.  Klasseforældrerådet på 3.årg. ønsker at holde et fælles møde 

omkring sociale medier. F.eks. oplæg fra B&U? 

 

 

 

  

Forældrene  

 


