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Skolebestyrelsesmøde torsdag den 30. november kl. 17.00-20.30 
 På Risskov Skole, Personalerummet  

 

O: Orientering  

D: Drøftelse 

B: Beslutning  

 

Afbud: 

 

Kristian Krabbe. Lasse Nyrup, Lars B. 

Birgitte Søhoel deltog.  

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

Kl. 17.00 

B: Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat  

Bestyrelsen godkender dagsorden og referat.  Karen 

Kl. 17.05 – 18.00 

D: Hvad vil vi med Risskov 

Skole? 

 

Bilag:  

Lenes oplæg (PP) til Risskov 

Skoles profil 2021.  

 

Skolens ledelse har gennem en længere periode arbejdet med 

skolens fremtidige mission/vision. Personalet inddrages i 

processen den 16. januar på vores pædagogiske lørdag.  

  

Oplæg om Risskov Skoles retning og det videre arbejde med 

implementering af den afdelingsopdelte skole og 

afdelingernes profiler v. skoleleder Lene Brejnegaard 

 

Data: https://www.aarhus.dk/media/40582/skoleprognose-

2020.pdf (s. 25 er Risskov Skole og de hvide tal er prognose-

tal. Tallene er uden spc.kl.elever) 

 

Bestyrelsen kommer med input til, i hvilken retning DE ser 

Risskov Skole skal udvikle sig i.  

 

- Kundskaber er et godt begreb – rummer mere end 

faglighed.  

- Det er vigtigt at inddrage skolehjemsamarbejdet i 

skolens nye vision.  

- Kan elever og forældre tænkes ind i processen, så 

deres bidrag kan indgå i processen?  

- Rummelighed: hvordan kan mellemformer styrke 

bevægelsen mellem specialklasser og almen klasser? 

- Vigtigt, at traditioner tilgodeser alle elever. 

- Hvordan kan man kombinere høj faglighed med 

kreative og rummelige læringsprocesser? 

- Der skal være fokus på trivsel og sundhed i visionen. 

- Fokus på de sociale interaktioner i pauser og lign. 

(udvikling af de robuste børn.) 

- Medborgerskab.  

- Gensidig tillid og respekt mellem skole og hjem  

- Opmærksomhed på at skolen ikke bliver tredelt, men 

der stadig er en sammenhængskraft. 

- Differentiering – hvordan rammes alle elever?  

- Udvikling at vores specialpædagogiske fundament og 

Lene  

https://www.aarhus.dk/media/40582/skoleprognose-2020.pdf
https://www.aarhus.dk/media/40582/skoleprognose-2020.pdf


                 

 

medarbejdernes faglige kompetencer. 

- Risskov Skole skal afspejle hele samfundet.  

 

 

Afføder dette særlige ønsker til budgettet?  

Forslag: 

- Opkvalificering og videreuddannelse ift. det 

specialpædagogiske område, så det både gavner 

specialklasser og almen klasser. 

- Er der behov for at afsætte ressourcer til 

indskolingens pauser?  

- Tid og ressourcer til skolens AKT indsatser 

-  Hvis man skal holde på de store elever, så er det 

vigtigt med gode ude- og læringsmiljøer for de ældste 

elever. 

 

 

Kl. 18.00 

Orientering fra elevrådet. 

 

 

O + D: Forventet regnskab og 

input til budget 2021 

Bilag:  

Forventet regnskab som indsendt 

pr. 20.11.20.  

Jens uddyber, hvordan vi forventer at afslutte regnskabet 

2020: 

 

Det forventede regnskab for november blev gennemgået og 

der tegner sig nu et underskud på ca. 200.000,00 kr., hvilket 

hovedsageligt skyldes nye investeringer i affaldssortering og 

nøglesystem til aulaen. 

Vi har nu fået lov til at låne af os selv i forhold til 

anlægsmidlerne, hvilket kan betyde at vi i stedet for ca. 

200.000 kr. i underskud kan have 200.000 kr. i overskud, men 

at vi så skal afsætte 400.000 kr. i næste års budget til betaling 

af lofter. 

 

I forhold til budget 2020, så blev udvalgte kontoer 

gennemgået i forhold til forbruget de sidste 3 år. Disse 

kontoer repræsenter områder hvor skolebestyrelse kan være 

med til at prioritere. 

Der kom mange forskellige forslag på banen. I forhold til 

kommende budget vil udkast blive fremlagt i januar 2021 og 

budget fremlagt til godkendelse i februar 

 

Bestyrelsen får præsenteret det forventede rådighedsbeløb 

2021, som bestyrelsen kan have ønsker til at prioritere inden 

for.  

 

Fokus på udearealer.  

- ”Skatermiljø” 

- Nyt underlag på arealet nedenfor den nye 

indskolingsbygning. 

- Øremærke penge til trivsel for personale og elever – 

set i lyset af en lang tid med begrænsninger med 

corona.  

- Fokus på eksterne specialklasseelever. Kan de indgå 

via mellemformer i et almen tilbud? 

- Drøftelse om Nest klasser på Risskov skole 

 Jens  



                 

 

 

Kl. 18.40 

D + B + B: Kvalitetsopfølgning 

og tilsyn  

 

 

Bilag:  

Oplæg om tilsyn (bestyrelsens) 

Oplæg Hans Sloth 

Bilagene fra sidste referat (Karens on-line-møde for alle 

skolebestyrelser).  

Bestyrelsen bedes læse bilagene og overveje, hvad bestyrelsen 

ønsker indsigt i. F.eks. Elevfravær, medarbejderfravær, 

udgifter til vikar osv.  

 

 

Hvilke data kan bidrage til at kvalificere bestyrelsesarbejdet: 

- Sygefravær personale 

- Medarbejdertrivsel 

- Elevtrivsel 

- Elevfravær 

- Overgangen til ungdomsuddannelser 

- Egen trivselsundersøgelse med selvformulerede spg 

- Data der omhandler vores nye vision. ”Personale” 

- Data på afdelingsopdelt skole. 

 

 

 

Lene laver oplæg om forvaltningens oplæg til ny praksis 

omkring Kvalitetsopfølgning og tilsyn.  

 

Høringssvar til oplægget om Kvalitetsopfølgning og tilsyn 

 

Bestyrelsen drøfter oplægget og der nedsættes et 

skriveudvalg.  

 

Skal der være en fast rutine omkring specifikke data, som 

bestyrelsen får tilsendt/indsigt i? 

 

Lene og Nina laver udkast til høringssvar. Karen deltager i 

det omfang, hun kan.   

 

Lene  

Karen  

Kl. 19.20 – 20.30 

O: Spisning, orientering og evt.  

- Personalenyt 

 

- Juletraditioner i ”nye klæder” 

 

- Sikker skoletrafik. Vi har fået forældrehenvendelser 

ift. trafiksituationen omkring skolen. Der stilles bl.a. 

forslag om at lave fodgængerfelt flere steder omkring 

rundkørslen. 

-  

- Infomøde for nye skolestarter-forældre. Lene og 

Grethe har afholdt infomøde med de nye 0. klasse- 

forældre. Mødet gik rigtigt fint og var til lejligheden 

opdelt i tre faser, så vi overholdt alle Corona 

restriktioner. 

-  

- Tid til elevernes spisning: Eleverne i indskolingen har 

mellem 20-30 spisepause om dagen. 

 

Alle  



                 

 

- Corona: Det er stadig meget få elever, der siden april 

er testet positiv for Covid 19. Vi har heller ikke haft 

smitte blandt personalet.  

 

 


