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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 17.00 -19.00
På Teams
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud:
Lasse Z, Birgitte, Lars B, Lasse N,

Dagsorden

Uddybning/Referat

Kl. 17.00
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Kl. 17.05
Præsentation af ny suppleant og
den øvrige bestyrelse over for
Pernille
Kl. 17.15
O + D: Forventet regnskab 2021

Referat og dagsorden godkendes

Tovholder/
Form
Karen

Pernille Hallum Lykkegaard har tilbudt sig om ny suppleant
for Birgitte Søhoel, som stopper med skoleårets udgang.
Pernille er inviteret til at deltage i årets sidste to møder.
Fremlæggelse af forventet regnskab for 2021 v.
administrationsleder Jens Bitsch
De forventede regnskaber for Risskov Skole, SFO Risskov
Skole og Sygehusundervisningen blev fremlagt.
Skolens forventede regnskab er som forventet, selvom vi har
fået en del nye tillægsbevillinger, som dog modsvares af et
øget forbrug.
Eksempler er f.eks. at:
• vi nu får 5 børnehaveklasser og derfor også skal have
ansat en børnehaveklasseleder mere end vi
budgetterede med.
• vi har modtaget midler til trivselstiltag som anvendes
til løn, betaling af aktiviteter og transport m.m.
• vi har en besparelse på vikarbudgettet (oversigt
vedhæftet)
• vi har et øget forbrug til rengøring pga. Covid-19
restriktioner
SFO´ens forventede resultat er stort set som forventet, men
SFO har også:
• haft en besparelse på vikarbudgettet
• ekstra udgift til pædagog i den nye børnehaveklasse
• modtaget midler til trivselstiltag
Sygehusundervisningens forventede resultat er stort set som
forventet, dog er der fremover en opmærksomhed på
lønbudgettet, som er en stigende del af budgettet, da
tildelingsmodellen er aktivitetsneutral, så man får ikke flere
penge uanset antallet af elever, lønstigning, sygdom m.m.

Jens

I forbindelse med fremlæggelse blev der bedt om yderligere
regnskabstal
Kl. 17.35
D+ B: Antimobbestrategi for
Risskov Skole
Bilag:
- Aarhus Kommunes
Antimobbestrategi
- Udkast til Trivsels- og
mobningspolitik Risskov
Skole

Aarhus Kommunes Antimobbestrategi er ”bagtæppe” for
skolens lokale politik.

Lene

Bestyrelsen drøfter udkast til Risskov Skole Trivsels- og
mobningspolitik, som i den foreliggende udgave er tilført et
afsnit om digital mobning.
-

-

Er politikken dækkende i forhold til den overordnede
politik fra Aarhus Kommune og i forhold til den
ønskede lokale praksis?
Bestyrelsen kommer med forslag til præciseringer

Processen:
1. Bestyrelsen kommer med input
2. Lærere og pædagoger drøfter og kommer med forslag
til justeringer/præciseringer
3. Elevrådet inddrages
4. De inkomne forslag indarbejdes i den lokale
antimobbestrategi for Risskov Skole og den endelige
strategi forelægges for bestyrelsen på skoleårets sidste
møde.

Kan arbejdet med digital dannelse allerede starte i
indskolingen.
Dannelse og mobning. Kan de to områder opdeles, så der
beskrives to forskellige strategier?
På indskolings/mellemtrinsniveau er det meget vigtigt at
forældrene er aktive samarbejdspartnere.
Kan vores samarbejde med Ungdomsskolen omkring
digitaldannelse skrives ind i strategien?
Kan skolen lave en strategi hvis klasser ikke trives? En slags
drejebog.

Kl. 18.05
B: Høringssvar

Udkast til høringssvar vedr. ”Ståsted for Mental sundhed”
drøftes og evt. kommentarer og/eller tilføjelser tages med i
den endelige bearbejdelse.
Bestyrelsens kommentarer:
Bestyrelsen drøftede det foreliggende udkast og det belv aftalt,
at Lene indarbejder bestyrelsens kommentarer i en revideret
udgave, som rundsendes og med mulighed for bestyrelsens
yderligere kommentarer inden fredag middag.

Høringssvaret er udarbejdet og indsendt. Der var ikke

Karen
Lene

kommet flere kommentarer fra bestyrelsen. Det endelige
høringssvar vedlægges som bilag til referatet.
Kl. 18.25
O: Orientering

Status på ansættelserne
Der er ansat to nye 0. klasselærere. Begge stillinger er besat
af interne ansøgere. Derfor opslår vi nu to pædagogstillinger.
Der er ansat en ny lærer på mellemtrinnet.
Der er ansat ny lærer til udskolingen matematik på 8. årgang.
Teamdannelsen 2021-22
Status på den fortsatte genåbning
Lokale- og pladssituationen.
Renoveringen går efter planen, og vi forventer at arbejdet er
færdigt til august.
Indskolingen vil i det kommende skoleår gøre brug af
”inspektørboligen” da vi mangler et klasselokale.
Skoleprognose skoleprognose-2021.pdf (aarhus.dk)
Fremadrettet tyder alt på at skolens elevtal vil være stigende.
Skolens ledelse har bedt Planlægning om at revurdere
kapaciteten (behovet for stamlokaler, faglokaler og øvrige
forhold.) Skolens ledelse beder PPR om en klar
tilkendegivelse på, om en tidligere udmeldt udfasning af
spc.klasserne holder.

Punkter til næste møde

Endelig udgave af antimobbestrategi for Risskov Skole

Kl. 18.55

Støttefonden.

Evt.

Lene
Lars

