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Skolebestyrelsesmøde torsdag den 29. okt. kl. 17.00Mødested: Online på Teams
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud:
Lasse, Lene

Dagsorden
Kl. 17.00
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Kl. 17.05
Affaldssortering

Uddybning/Referat
-

Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen

Inden sommeren 2021 skal alle i Børn og Unge
sortere affald.
I Børn og Unge er målet ikke alene at sætte fokus på
affaldssortering og bæredygtighed. Målet er også at engagere
børn, unge, medarbejdere og samarbejdspartnere i en
bæredygtig udvikling og drift. Det betyder, at det også er en
pædagogisk opgave at snakke med børnene om
affaldssortering i hverdagen.

Hvordan skal vi som skole gå i gang med
affaldssortering?
Allerede nu kan alle dagtilbudsafdelinger og skoler bestille og få
nye udendørs affaldsbeholdere, så affaldet kan blive sorteret i
sammen typer, som vi kender fra husholdningerne i Aarhus.
•
•
•

papir og småt pap (+ evt. stort pap hvis behov)
glas, plast og metal
restaffald

Tidsplan for opstart af affaldssortering
Alle dagtilbudsafdelinger og skoler kan allerede nu bestille nye
udendørs affaldsbeholdere og købe indendørs skraldespande.
Frist for bestilling af udendørs affaldscontainere:
1. december 2020

Distrikt SYD

1. januar 2021

Distrikt SYDVEDT og ØST

1. februar 2021

Distrikt VEST og NORD

-

Bestyrelsen præsenteres for mulige løsninger ift.
skraldebeholdere.
Kort drøftelse at de pædagogiske overvejelser ift.

Tovholder/
Form
Karen

Lars

affaldssortering.
Referat:
Lars orienterer omkring affaldssortering.
Affaldssortering skal være klar 1 februar 2021.
Lars præsenterer inspirationsmateriale og to muligheder –
beløbet skal skolen selv finde og estimeres til ca. 400.000 kr500.000 afhængigt af løsning.
Mulighed 1:
Skolen køber ca. 30 60 L affaldsspande og ved denne løsning
skal der laves et nyt område, hvis det skal være plads til så
mange affaldsspande.
Mulighed 2:
Nedgrave containere foran personaleparkering (efter mødet
sender Lars billederne af nedgravning).
Denne løsning er der indhentet to tilbud på, som er meget ens.
Pris: ca. 235.000 kr.
Derudover skal der indkøbes spande til klasser og opsamling.
Spørgsmål og kommentarer til punktet:
Kristian: Kan en nedgravning lade sig gøre i forhold til fortov
og cykelsti?
Svar: Lars: Hvis det bliver ved personaleparkeringen.
Nina: Bekymring omkring biler, naboer og
parkeringsmuligheder.
Inddrages kun to parkeringspladser foran cykelskur.
Kirstine: Inddrage erfaringer fra andre skoler.
Kristian: Nedgravning er god løsning og hvordan skal klub og
SFO bidrage økonomisk?
Lars B: Kan børn og unge tænkes ind – billigere indkøb?
Kirstine: Indhente erfaringer fra andre skoler i forhold til
indkøb, proces og det pædagogiske.
Lars B: Kan Lene spørge i Favrskov, da de har været igennem
denne proces?
Vibeke: Børn er mere optaget af affald end tidligere – børn
kan lære dette og bliver nødvendigvis ikke en stor opgave.
Karen: Bakker op om nedgravet løsning og skal med på
økonomiopfølgning med Jens og Lene.
Går ind for den bedst mulige løsning – billigst.

Kristian: Roser proces og godt med en nedgravet løsning.
Lyder til at skolen er kommet langt.

Kl. 17.35
Orientering

1. Den aktuelle status omkring Covid 19 på Risskov
Skole
2. Byggeri i hovedbygningen.
3. Elevfravær.
4. Personalesag
5. Socialkapital måling
Referat:
1. Den aktuelle status omkring Covid 19
Skole er ikke mærkbart påvirket af restriktioner, da de ikke
specifikt rammer folkeskolen.
Visir til personalet er nyt og er indkøbt.
Lars fremlægger regler og opmærksomhedspunkter i forhold
til nye retningslinjer. Bl.a. at forældresamtaler og
forældremøder stadig må afholdes under gældende
retningslinjer.
Skole-Hjem: Kan tilbydes fysisk eller online
Opdatering over smitte – skolen oplever forskellige
udmeldinger fra sundhedsstyrelsen og børn og unge. Dette
kan til tider være svært at finde rundt i.
Ikke krav om mundbind for forældre og må stadig komme på
skolen.
2. Info om varmerenoveringen
Toke præsenterer status på varmerenovering og de
udfordringer dette medfører.
3. Elevfravær
Orienteringspunkt
10% - tager fat i lærerne og sender advarsel
15% - kan trækkes i børneydelse – møde med forvaltning og
skole.
Informeres om antal elever med 10% og 15% fravær. .
Lars B: Interessant, hvis bestyrelsen kan komme ind i nøgletal
omkring fravær og arbejde med disse.
Camilla: Har skolen erfaringer med back to school?
Lars P: Har erfaringer og blandet succes. Lige nu har vi
elever, som er en del af back to school.

Lars
Toke

Kristian: Hvor ofte kommer der fraværstal? Og er der mere
fravær i Corona?
Lars P: Hver måned. Ikke mere fravær i Corona end normalt.
Lars bakkes op af Nina og Finn
Nina: Anderledes undervisning på meet osv.
Punktet Fravær. Må gerne komme på et kommende møde.
4. Personalesag
Lars fremlægger personalesag.
Opbakning til håndtering af sag fra bestyrelsen.
5. Social kapital måling
Personalet har fået tid til at lave socialkapital
Svarprocenterne er relativt høje og kan bruges i videre
arbejde.
Måling slutter d. 1. november.
6. Dialog med rådmand
15. december 18-19.30 og 20-21.30 - dagsorden sendes ud
når den kommer.
Mødet bliver virtuelt.
Skolebestyrelsen tager stilling til om den vil deltage, når der
er en dagsorden til mødet.
Kl. 17.50
Orientering fra Karen

Karen har deltaget i et onlinemøde for alle skolebestyrelser
med fokus på skolebestyrelsens tilsynspligt.
Forvaltningen var også deltagende på mødet.

Karen

Referat:
Karen har fået tilsendt oplæg og dette sendes ud sammen med
skolebestyrelsesreferatet.
Der er et ønske om, at dette kommer på et møde i
skolebestyrelsen.
Se materiale igennem og tages på som punkt til inspiration.
Kommentar fra mødet:
Økonomiopfølgning er gennemgående svært på alle skoler.
Kl. 17.55
Punkter til næste møde og evt.

Økonomiopfølgning - Budget prioritering
Skolebestyrelsens tilsynspligt – inspiration fra Karens møde
Specialklassepunkt
Forældrehenvendelse: Trafikken – info
Affaldssortering

Punkter til evt.
Kirstine: Drøftelse af spisetid – hvor lang tid har børnene.
Nogle børn oplever, at de ikke har tid til at spise

Karen

Vibeke: Er klubben kommet indenfor. Kan man bruge
klasselokaler i klubtiden.
Toke tager det med til et kommende møde med klubben.
Udearealer og Corona
Lasse: Søge inspiration i forhold til andre skole.
Vibeke: Italesætte at vi stadig har Corona – Husk tøj til at
være udenfor.
Karen: Skal møder fremover være fysiske eller virtuelle?
Medlemmer af skolebestyrelsen skal melde tilbage til Karen
inden næste møde.
Kl. 18.00
Tak for i aften

Karen

