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Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 24. februar 2021 kl. 17.00 -18.45 
 Virtuelt, på Teams  

 

O: Orientering  

D: Drøftelse 

B: Beslutning  

 

Afbud: Birgitte, Lasse Z. Lasse N kom lidt senere.  

 

 

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

Kl. 17.00 

B: Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat  

Godkendt.  Karen 

D + B.  

Kl. 17.05 – 17.35 

Økonomi   

Oplæg til Budget 2021. Oplægges rundsendes tirsdag d. 23.2.  

 

Bestyrelsen fastlægger budget for 2021  

 

Administrationsleder Jens Bitsch deltog i dette punkt og 

gennemgik ledelsens oplæg til de enkelte budgetpunkter. 

Samlet oplæg til forventet resultat var et mindre kalkuleret 

underskud.  

Bestyrelsen ønskede, at ledelsen skulle revurdere 

budgetoplægget, og genfremlægge et budget med et mindre 

forbrug på driften.  

Efterfølgende har ledelsen inviteret formandskabet til et 

ekstramøde onsdag d. 3.3.2021 for at afklare det endelige 

oplæg til budget. Det er afgørende for ledelsen at kende 

rammerne for den videre planlægning.  

 

Lene  

Jens  

D:  

Kl. 17.35-18.20 

Tema:  

Mellemformer 

 

Tema: Mellemformer:  

- Afdækning af skolernes arbejde med mellemformer 

- Segregeringsniveau – Risskov sammenholdt med 

Aarhus kommune og de øvrige skoler 

- Lokale initiativer på Risskov Skole.  

 

På baggrund af oplægget drøfter bestyrelsen:  

- Hvilke strategiske indsatser kalder dette på? 

- Hvordan sikrer vi en fortløbende kapacitetsopbygning 

og kompetenceudvikling?  

- Andet?  

 

Lene gennemgik undersøgelsen om afdækning af Aarhus-

skolernes arbejde med mellemformer og præsenterede den 

ønskede politiske udvikling fra indgribende til mere 

forebyggende indsatser.   

Dernæst præsenterede hun data for segregeringsniveauet i 

Aarhus Kommune og sammenlignelige tal for skolerne i 

distrikt Øst.  

 

Lene  



                 

 

Fra den efterfølgende drøftelse:  

- Er det især drenge, der indstilles til spc.klasserne? 

Har skolerne nok øje for, om skoletilbuddet også 

dækker drengenes behov?  

- Overgangen fra dagtilbud til skole? Hvad gør skole og 

dagtilbud for at være i dialog omkring børn, som ikke 

ser ud til at kunne profitere af et alment skoletilbud? 

Kan der gøres endnu mere? 

- Kravet om egen-regulering – hvor gode er børnene til 

at lære at selvregulere? Og hvordan arbejdes med det 

både i dagtilbud, hjemme og i skolen? 

- Hvordan kan personalekompetencerne fra 

spc.klasserne bredes ud og bidrage til et kapacitetsløft 

i den samlede personalegruppe? 

- Hvordan kommunikerer skolen med forældrene 

omkring forskellighed?  

- Er vi selv med til at skabe nogle rammer, som en for 

stor del af børnene har svært ved at være i? 

- Hvordan kan vi blive endnu bedre til at inddrage det 

omgivende samfund (via åben-skole)? Kunne der her 

ligge bedre muligheder for at målrette særlige tiltag 

mod drengene?  

- Hvordan kan vi omsætte inspiration fra NEST? 

  

 

Kl. 18.20 

Orientering  

 

 

- Antal klasser i 2021-22: Vi forventer 5 

børnehaveklasser. Antal klasser på kommende 8.årg. 

fastlægges efter d. 12.3., hvor der er svar på optagelse 

på ESAA. 

- I uge 9 starter et nyt tiltag med fysisk fremmøde for 

elever, der er udset til at have særligt gavn af en 

tættere opfølgning med en voksen. Det foregår her på 

skolen i alle dagens lektioner – dog kun til middag om 

fredagen. Tilbuddet bemandes med skolens egne 

lærere.   

-  

Lene  

Karen  

Kl. 18.35 

Evt.  

Martsmødet (torsdag d. 25.3) – kan det flyttes til en anden 

ugedag i denne uge? Flyttes til: Tirsdag d, 23.3. kl. 17.00 

(virtuelt). 

Junimødet (torsdag d. 24.6.) – kan det flyttes til mandag eller 

tirsdag i samme uge? Det afholdes hos Lene som en 

sommerafslutning. Flyttes til: Tirsdag d.22.6. fra kl. 17.00 hos 

Lene. Sæt lidt ekstra tid af til hygge       
 

På næste møde har vi Evaluering af Chromebooks på 

årsplanen. Alle forældrevalgte bedes sende punkter ind, som 

de ønsker skal indgå i en evaluering.  

 

 


