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Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 30.4. kl. 18.30-20.00 

 Virtuelt på Teams   
 

O: Orientering 

D: Drøftelse 

B: Beslutning  

 

Afbud: Lasse Nyrup 

 

 

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

Kl. 18.30 

B: Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat fra 

sidste møde. 

Tjek ind på Teams  

 

Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen. 

 

Karen 

Jørgensen 

Kl. 18.40 

D + B. Budgetopfølgning  

 

På baggrund af budgetopfølgnings-oplægget fra Jens drøftes 

formen. Er det den form for opfølgning, der har været 

efterspurgt?  

Konkrete spørgsmål til oplægget sendt til formand Karen 

Skjerbæk Jørgensen eller skoleleder Lene Brejnegaard drøftes 

 

Lars B havde efterspurgt bedre mulighed for løbende at følge 

forventet regnskab og hvordan merudgifter som følge af 

COVID-19 håndteres. 

 

Det blev besluttet, at oversigt i lighed med den, bestyrelsen 

blev præsenteret for, sendes ud en gang om måneden. 

Derudover sendes kvartalsvis forventninger til årsregnskab.  

 

Merudgifter som følge af COVID-19 dækkes centralt.  

 

Kommunen har fremskudt anlægsmidlerne. Risskov skole har i 

den forbindelse fået tildelt følgende beløb: 

150.000 kr. til Skolekøkkenet.  

100.000 kr. til Mælkebøtten.  

360.000 kr. til nye lamellofter på 200 gangen. 

 

Til næste bestyrelsesmøde udarbejder ledelsen et justeret 

budget, som inkluderer de nye tiltag.     

 

Lene 

Brejnegaard 

18.55 

D: Chromebooks til eleverne 2.-

9.kl.  

 

B: Bestyrelsen fastlægger 

processen for udarbejdelse af 

princip og ordensregler.  

 

Bilag: 2 X Chromebooks til 

eleverne 

Proces:  

Bestyrelsen har læst vedlagte dokumenter og på den baggrund 

drøfter bestyrelsen input til et nyt princip for 1:1-ordningen 

samt til et supplement til ordensreglerne. 

 

Der nedsættes i bestyrelsen et skriveudvalg, som udarbejder 

forslag til princip og ordensregler, som fremlægges på et 

kommende bestyrelsesmøde.  

 

 

Karen  



                 

  

Skriveudvalget består af Lasse Ziska, Toke og Lene.  

Toke og Lene tager initiativ til et arbejdsmøde.  

 

Skolen har til opgave at udarbejde en handleplan for de 

pædagogiske og faglige overvejelser. Denne plan er et udkast 

til hvordan 1-1 Devices kan implementeres på Risskov Skole.  

 

Øvrige principper kan som konsekvens af 1-1-device-

strategien skulle justeres.  

 

Kl. 19.25 

O: Vidensdeling og 

erfaringsudveksling i forhold til 

den nye situation med 

undervisning på skolen for 0.-

5.klasserne + specialklasserne 

og fjernundervisning for 6.-

9.klasserne.  

  

Bestyrelsen er meget tilfredse og glade for organiseringen og 

strukturen i fjernundervisningen. Eleverne giver udtryk for, at 

det er dejligt, at der er struktur på deres skoledag. 

 

Skolen oplever, at forældrene i indskolingen generelt er 

trygge ved at sende deres børn i skole i denne tid.  

   

Ifølge sundhedsmyndighederne er det ikke tilladt, at eleverne 

sidder sammen i fjernundervisningen. Skolen skriver en 

fællesorientering ud til forældrene og præciserer 

retningslinjerne for bl.a. grupper, der er tættere end 2 meter – 

både inde og ude.  

Karen  

Kl.. 19.50 

Orientering  

Henvendelse vedr. gratis produkter fra Arla.  

 

Kort status på skoleårets planlægning  

- Ledelsen følger den oprindelige plan. 

Fagfordelingsprocessen starter op i næste uge 

- Aarhus kommune har afviklet deres mobilitetsuge. Det 

har resulteret i, at vi har fået en ny lærer til 

indskolingen. 

- Det er god stemning på skolen. Lærerne har gjort en 

stor indsats for at alle regler overholdes. 

- Ledelsen har prioriteret ekstra personalepleje og 

ønsker derved at anerkende den ekstraordinære 

arbejdsindsats, der ydes fra alle steder i 

organisationen.  I sidste uge fik alle, der var på skolen, 

gratis frokost og i efterfølgende uge har alle 

fjernunderviserne fået en anden tilkendegivelse af 

ledelsen. Overleveret personligt af den pædagogiske 

leder.    

 

Status for tilmeldinger til personaledag d. 13.6. Vi forventer 

fortsat at kunne gennemføre dagen. Der kommer særskilt og 

præcist program, når vi nærmer os dagen.  

 

Skolebestyrelsesvalg. Der har ikke været henvendelser på 

interesserede forældre endnu. Lene vil lave en reminder.    

 

Karen  

Lene  

 


