VESTRE STRANDALLÉ 97 . 8240 RISSKOV . TELEFON 87 13 90 90
e-mail: ris@mbu.aarhus.dk

www.risskov-skole.dk

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 25.2.2020
kl. 17-20.00 i det store konferencerum på skolen
Der serveres en let aftensmad
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud:
Lasse Nyrup, Terkel (elevrådsrepræsentant)

Dagsorden

Uddybning/Referat

Kl. 17.00
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra
sidste møde.
Kl. 17.10
B: Bestyrelsen godkender
ansættelsesudvalgets indstilling
til ny pædagogisk leder.

Bestyrelsen godkender referat og dagsorden.

Kl. 17.15
D + B: SFO
1. Budget 2020 + handleplan
for afvikling af overskud
godkendes. Fremlægges på
mødet.
2. Samarbejdsaftale
godkendes og
underskrives. Bilag.
3. Princip for SFO. Udkast til
princip godkendes. Bilag.

For SFO Risskov Skole er det akkumulerede resultat ved
udgangen af 2019 > 5%. Derfor er der i indberetningen
beskrevet en handlingsplan, hvor der anvendes ca. 400.000
kr. til renovering/etablering af nye garderober i
hovedbygningens kælder-etager, samt ny indretning og nyt
møblementet i SFO lokalet.

Tovholder/
Form
Karen
Jørgensen

Ansættelsesudvalget har efter to samtalerunder valgt at pege
på Toke Sachse som ny pædagogisk leder for mellemtrinnet.
Bestyrelsen godkender ansættelsesudvalgets indstilling.

Grethe Juhl
Jens Bitsch

Denne handlingsplan medførte at det tidligere forelagte
budget for SFO Risskov Skole er blevet revideret og udsendt
til dagens møde. Heri er der medtaget en ny post på 400.000
kr. til inventar (jf. handlingsplanen).

Samarbejdsaftalen med SFO-forældreråd godkendes og
underskrives af formand Karen Skjerbæk Jørgensen.
Bestyrelsen godkender principperne for SFO
Kl. 17.35
D: Tema: Hvordan kan vi
fastholde de ældste elever på
Risskov Skole?

Kort oplæg v. Lars Poulsen om skolens tanker om
udskolingen fremadrettet.
Bestyrelsen kommer med input til, hvordan de kan se, at
skolen kan styrke de ældste elevers lyst til at færdiggøre deres
grundskole-uddannelse på Risskov Skole.
Bestyrelsens kommentarer:
Vigtigt at eleverne kan finde ejerskab i processerne.
Alle elever skal ”shine” ud fra deres personlige kompetencer.

Lars Poulsen

Glade for holddeling på tværs af årgangene.
Motivation er vejen mod bedre læring og trivsel.
Niveauinddeling.
Motivation er med til at skabe de bedste muligheder.
Vi skal være bedre til at motivere eleverne via toning og
holddannelse.
Temaorienteret undervisning.
Det skal være klart for eleverne, hvor de kan få indflydelse.
Tæt samarbejde med virksomheder og diverse.
Linjer hvor man kan specialisere sig.
Involvere eleverne ift. inspiration udefra.
Gør brug af forældrenes kompetencer.
Lad eleverne være en del af forberedelsen.
Kør aktuelle temaer som projektundervisning– f,eks. klima
osv.
Kl. 18.05
Skolebestyrelsesvalg forår 2020
O + D: Skolebestyrelsen drøfter
en procedure for valghandling.

Fra Forretningsordenen §5
Stk 2:
Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges ved
forskudte valg, der afholdes hvert andet år – i lige år.
I 2018 vælges 4 forældre for en 4-årig periode, og i 2020
vælges 3 forældre for en 4-årig periode. Osv.
Valgperioden begynder 1. august.
Valgt for perioden aug. 2016-juli 2020: Birgitte, Karen og
Vibeke.
Valgt for perioden aug. 2018-juli 2022: Kristian, Lasse Z,
Kirstine og Lars B.
Suppleant aug. 2018-juli 2022: Lasse N.
Da skolen har en specialklasserække på mindst tre klassetrin,
skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre
mindst én.
Bestyrelsen drøfter kandidater til en kommende valgproces.
Ledelsen fremlægger udkast til tids- og procesplan for valget
(fredsvalg eller elektroniskvalghandling) på mødet i marts.
Evt. valg forventes afviklet i maj.
Lene orienterer på Aula og i Uglen, om muligheden for at
stille op til skolebestyrelsen. Kandidater skal tilkendegive
overfor Lene, hvis de gerne vil stille op.

Kl. 18.15

Spisning

Kl. 18.30
Skoleårets planlægning –
opstart

Evaluering af skoledagens opbygning. Ledelsen foreslår at
samme opbygning fortsætter.
Evaluering af to-voksen-timerne 2019-20. Skoledagens
afkortning (mellemtrin + udskoling) med to lektioner har
medført to lektioner med to-voksen-timer. Derudover har
skolen haft mulighed for at omprioritere ressourcer, så alle
klasser fra 4.-9.klasse i gennemsnit har haft 4 ugentlige

Lene

lektioner med to-voksen-timer. Timerne er brugt til at
”fremme alle elevers deltagelsesmuligheder i fællesskaberne”
og teamene har valgt indsatser inden for hhv.:
- Specialpædagogik
- Elevtrivsel
- Fagligt
- Kollegialt

Bestyrelsen ønsker data på, hvor mange vikarlektioner der
bruges på skolen. Ledelsen undersøger mulighederne for at
trække konkrete data.
Punktet tages op på næste møde!

Timefordelingsplan. Ledelsens oplæg til timefordelingsplan
2020-21. (Bilag)
Klassedannelse – forventet antal klasser 2020-21. Ledelsens
bedste bud med nuværende viden.

Bestyrelsen beslutter følgende: Hvis der timereduceres med en
lektion i HDS på 5.- 6. årgang, så skal lektionerne gå til et
andet praktisk/musisk fag.
Ledelsen undersøger muligheder og evt. konsekvenser ved
opprioritering af fysik/kemi lektion på 8. årgang.

Kl. 19.00:
Orientering:
Kl. 19.15. Jens Bitsch deltager.
Regnskab 2019
Foreløbigt udkast til budget
2020 (fremlægges på mødet)

Forældremøde i 4B: Ledelsen har deltaget i 4.B´s
forældremøde. Både ledelse, forældre og medarbejdere har
tilkendegivet at mødet var meget positivt og givende.
Årsresultaterne for regnskab 2019 for følgende enheder blev
fremlagt:
• Risskov Skole (Resultat: 23.906 kr. => akkumuleret
resultat: -24.054 kr.)
• SFO Risskov Skole (Resultat: -240.832 kr. =>
akkumuleret resultat: 767.604 kr.)
• Sygehusundervisningen (Resultat: -243.330 kr. =>
akkumuleret resultat: 24.924 kr.)
For hver enhed blev den officielle indberetning gennemgået,
hvori der er beskrevet
• Årsresultat og akkumuleret resultat
• Eventuelle tillægsbevillinger der ikke var medtaget i det
oprindelige budget.
• Eventuelt forbrug som ikke var i det oprindelige budget –
Opdelt ned på de forskellige konto-områder
• Handlingsplaner hvis det akkumulerede overskud ligger
uden for intervallet +5% og -5% af bevillingerne
(Budgetrammen)

Lene

Lene
Jens

•
•

Legalitetskontrol
Stikprøvekontrol

De tre årsregnskaber og det reviderede budget for SFO
Risskov Skole blev godkendt med følgende kommentarer:
• Der ønskes en større gennemsigtighed i forhold til tallene,
således at man får udleveret budget- og forbrugstallene
sammen med indberetningen.
• Der ønskes flere tal i forhold til økonomiopfølgningen i
løbet af året.
• Der ønskes en involvering i budgetlægningen i forhold til
prioriteringerne af midlerne
I forbindelse med budget 2020 inviteres der til et formøde med
Administrationslederen for at få gennemgået tallene bag et
nyt budget. Dette møde afholdes mandag d. 16.3. kl. 16.0017.00 på Risskov Skoles kontor.

Punkter til næste møde
Onsdag d. 25.3. kl. 17-20.

Kl. 19.50
O: Nyt fra forældre/Eventuelt

Marts-mødet slutter fælles sammen med Dagtilbuddets
bestyrelse kl. 19-20. Formål: Styrke samarbejdet omkring
overgangen ”Når store bliver små”. Hvilke forventninger har
dagtilbuddet, skolen og forældrene til dette?
Øvrige punkter:
- Valghandling skolebestyrelsesvalg
- Budget 2020 godkendes
- Skoleårets planlægning – herunder forventninger til
klassesammensætning på nuværende 3. og 6.klassetrin
jf Principsamlingen (klassedannelse).
- Formidling af SFO principsamling

Karen

Karen

