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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. april 2021 kl. 17.00 -20.00
På Risskov Skole i personalerummet
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud: Camilla Nielsen, Lasse Nyrup

Dagsorden

Uddybning/Referat

Kl. 17.00
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Kl. 17.10
O + D: Datapakken og
kvalitetstilsyn

Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen

Præsentation af tilgængeligt data som ligger til grund for
vores kvalitetstilsyn. Samtale med B&U-chef afholdes 22.4.
De politisk udvalgte temaer er:
• Faglig udvikling
• Elevfravær
• Læringsmiljøer
De tre overordnede mål fra Børn- og Ungepolitikken er det
fælles pejlemærke for alle medarbejdere i Børn og Unge, når
vi arbejder med udviklingen af kvaliteten af vores tilbud.
Ordlyden af de tre mål er:
LÆRING OG UDVIKLING
Alle børn og unge udvikler og udfolder deres potentialer
optimalt. De er aktive i egen
læring, er motiverede, ihærdige og vedholdende og har de
faglige, personlige, sociale og
kulturelle kompetencer, der skal til, for at ruste dem til deres
videre uddannelses- og dannelsesforløb.
SUNDHED OG TRIVSEL
Alle børn og unge har en god og sund opvækst. De trives, er
glade og robuste, og de har
selvværd og mod på tilværelsen. De er aktive i forhold til egen
livskvalitet og er i stand til at
træffe reflekterede og kloge valg.
FÆLLESSKABER
Alle børn og unge er en aktiv og værdsat del af et forpligtende
fællesskab. De respekterer
deres medmennesker og begår sig i forskellighed og
mangfoldighed. De deltager aktivt
i samfundet som demokratiske medborgere og er bevidste om
deres medansvar for det
samfund, de lever i.
-

Ledelsen kan få sparring fra bestyrelsen på konkret
data.
Ledelse og bestyrelse kan bruge data som

Tovholder/
Form
Karen

Lene

-

-

baggrundstæppe for temadiskussioner. Det giver god
mening at finde data for de politisk valgte temaer.
Bestyrelsen ønsker konkret at få løbende data på:
Vikarforbruget, antal segregerede elever fra skolen og
økonomi.
Bestyrelsen vil gerne orienteres om, hvad der foregår i
de enkelte afdelinger. De pædagogiske ledere vil
løbende give en orientering.

Lene gennemgår Datapakken, som ligger til grund for
kvalitetsopfølgningen og tilsynet, og der bliver mulighed for
drøftelse af hvert tema.
Lene præsenterer også det valgte fokuspunkt, som Risskov
Skole på baggrund af kvalitetssamtalen (læringssamtalen med
B&U-chef), har valgt.

Kl. 18.30
Kl. 18.50
O + D: Bevægelse – erfaringer
fra Syddjurs Kommune
O:
Kl. 19.20
Orientering

Pause m spisning
Oplæg v Lasse Ziska

Status på genåbning
- 5.- 8. årgang skal minimum mødes 2 gange ugentligt i
de uger, hvor de har onlineundervisning. 9. årgang er
tilbage på skolen i 80% af tiden. (alle dage undtagen
fredage)
Status på kunstgræsbane.
- Vi er stadig i proces og afsøger mulighederne
Støttefonden.
- Nordea efterlyser opdaterede oplysninger på kontoindehaver. Brev sendt (fra Lene) til Kristian.
Afgangselevernes sidste skoletid og prøveplanlægning
- Der afvikles skriftlige prøver i uge 18 og mundtlige
prøver i uge 23-24.
- Sidste skoledag finder sted den 21. juni
- Der afholdes dimission den 22. juni.
Chromebooks til det pædagogiske personale.
- Udleveringen er udskudt, da der ikke kan leveres
docking-stationer.

Punkter til næste møde

Antimobbestrategi – herunder tilføje punkt om digital
dannelse. Med den nye lov om antimobbestrategier er det
blevet et krav, at skolernes antimobbestrategier forholder sig
specifikt til digital mobning.

Kl. 19.55
Evt.

Afg.elevernes sidste skoledag er flyttet til d. 21.6. Dimission
fastlægges til tirsdag d. 22.6. (for at undgå Sankt Hans aften).
Derfor ønskes sidste skolebestyrelsesmøde flyttet til mandag

Lasse Ziska

d. 21.6. (og ikke tirsdag d. 22.6.).
- Bestyrelsesmødet flyttes til den 21. juni
Skolen skal udarbejde et høringssvar. Overskriften er Ståsted
for arbejdet med mental sundhed. Lene laver udkast og sender
ud forud for næste møde, så der kan blive tid til at komme
med input før og på mødet.
Skolefoto – kan det overgå til at blive hvert andet år? Der er
overvejende stemning for at gennemføre skolefoto hvert år.
Især klassebilledet har stor betydning.

