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Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 30.9.2020 kl. 17.00-20.00
På Risskov Skole, Konferencerummet
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud:
Lasse Z, Kirstine.

Dagsorden
Kl. 17.00
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Kl. 17.05
O +D: Økonomiopfølgning
Bilag:
Forventet regnskab for de
enkelte afdelinger

Uddybning/Referat
-

Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen

Alle inviteres til formøde med gennemgang af økonomien v.
administrationsleder Jens Bitsch tirsdag d. 29.9. kl. 16.0017.00 på skolens kontor.
Jens Bitsch deltager desuden også i punktet på
bestyrelsesmødet.

Tovholder/
Form
Kristian

Lene
Jens

Økonomigennemgang
Skolebestyrelsen var dagen før skolebestyrelsesmødet inviteret ind
til en gennemgang af tallene bag det forventede regnskab.
Det indberettede forventede regnskab for september er på ca. +
210.000 kr. som er en mindre reduktion i forhold til det forventede
regnskab i maj måned, men på linje med budgettallene.
De forskellige ”nye” tillægsbevillinger og ændringer i
forbrugstallene, samt begrundelser for ændringer i forhold til det
oprindelige budget blev gennemgået.
Specielt for denne gang var det 5/9 tallene og VIRUS-refusionerne
som havde indvirkning på resultatet.
Skolebestyrelsen synes, at det er godt at man følger budgettet,
selvom de forskellige tildelinger og forbrug ikke 100% er placeret
ud på de enkelte del-budgetter.
Bestyrelsen tilkendegav samtidig tilfredshed med det
budgetoverskud, som blev præsenteret.

Kl. 17.30
D: Forslag til revideret princip:
IT og medier
Forslag til ordensregler i
forbindelse med Chromebooks
Bilag:
Princip IT med mark up

På baggrund af Aarhus Kommunes vision om alle elevers lige
adgang til it-udstyr, skal skolens it-princip revideres.
På et kommende møde er der jf. årsplanen planlagt en
evaluering af it i undervisningen med Chromebooks, hvor det
også vil være naturligt at inddrage de forskellige perspektiver.
Også elev-perspektivet.

Lene

Princip IT endeligt udkast
UDKAST Ordensregler
Chromebooks

Bestyrelsen har følgende kommentarer til principperne for
Chromebooks (CB):
Hvor kan eleverne opbevare deres CB i Klubben?
Vil det give mening at 2.-3. årgang også må tage deres CB med
hjem? Det sker lige nu i praksis.
At skolen bidrager med retningslinjer og anbefalinger ift. digital
dannelse (skal skrives ind i princippet)
Ledelsen opdaterer princippet med bestyrelsens inputs inden det
kommer i høring i personalegruppen.
Ordensreglerne for Chromebooks sendes til høring i
personalegruppen.

18.00
Spisepause
18.15
D: Risskov Skoles
sundhedspolitik
Bilag:
Risskov Skoles Sundhedspolitik
UDKAST

På baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen om
Lene
sukkerpolitik (afledt af en forældrehenvendelse), er der lavet
et udkast til en samlet sundhedspolitik for Risskov Skole. Det
foreliggende oplæg har teamkoordinatorerne givet sparring på.
Bestyrelsen har forud for mødet læst og forholdt sig til det
foreliggende oplæg, og drøfter dette. Også elevrådet og
personalegrupperne får efterfølgende mulighed for at drøfte
inden endelig vedtagelse.
Bestyrelsen bakker op om skolens udkast og roser den
”holistiske tilgang” samt fokus på forældrenes ansvar.
Det aftales, at politikken præsenteres for forældrene på
kommende forældremøder og på Aula. Ledelsen vil sikre
personalets kendskab til politikken ved at den tages op på et
afdelingsmøde.

18.30
D: Trivselsrapporter
Nedslag i udvalgte årganges
arbejde med trivselsrapporterne

Oplæg fra medarbejderrepræsentanter med eksempler på,
hvordan data anvendes i den pædagogiske praksis.

Nina
Finn

De enkelte årgange udvælger selv fokusområder, som klassen skal
arbejde med.
Personalet arbejder ud fra fire overskrifter:
- Den professionelle samtale
- Observationer
- Kvalitativ dataindsamling
- Kvantitativ dataindsamling.
Det er vigtigt, at processen sker i et sammenspil mellem elever og
lærere/pædagoger, så de i fællesskab kan skabe bedre trivsel.

19.00

Kronik fra lærer (på orlov i 2020-21).

Lene

Orientering
Bilag:
Køreplan Corona Risskov Skole

https://www.information.dk/debat/2020/09/luddovne-laererefolkeskolens-stoerste-problem
Og modsvar fra ÅLF.
https://www.information.dk/debat/2020/09/udskamningfolkeskolelaerere-loeser-ingen-folkeskolensproblemer?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_so
urce=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR15rawtp
UucAcFryygYfM5j0kE2fGniMJjZggaf0ZuuanPROUDi5FR9
oU4
Køreplan for div. tænkte scenarier er udarbejdet. Nu er den
afprøvet.
-

Overordnet har køreplanen fungeret rigtigt godt. Der er
løbende lavet enkelte justeringer.
Kommunikation til forældrene må gerne give et tydeligere
billede af konteksten: F.eks. hvornår har den smittede sidst
været i nærkontakt med klassen?

Den aktuelle situation med covid-smittede elever
-

Kl. 19.50
Punkter til næste møde

Kl. 19.55
Evt.

Den forgangne uge har vi ikke haft nye smittetilfælde
hverken blandt elever eller personale!

PPR-konsulent laver oplæg om forældrenes rolle i
samarbejde med skolen omkring trivsel i klasserne.
Affaldssortering.

Karen

Karen

