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Skolebestyrelsesmøde mandag d. 30.8. 2021 kl. 17.00-20.00
På Risskov Skole, Personalerummet
Afbud: Kristian Krabbe, Lasse Ziska, Kirstine

Dagsorden

Formål

Uddybning/Referat

Tovholder

Kl. 17.00
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
(juni)
Kl. 17.05
Konstituering af bestyrelsen

Beslutning
Referat og dagsorden godkendes
af bestyrelsen

Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen

Karen

Fastlægge rammerne for
skolebestyrelsens arbejde i
2021-22
Fastlægge årsplan og
mødedatoer.

Punktet flyttes til næste møde.
Der overvejes nye konstellationer vedr. formandskabet

Karen

Kl. 17.15
Skolebestyrelsens årsplan
Bilag:
Udkast til årsplan 2021-22

Oplæg til årsplan er udarbejdet på baggrund af evalueringen på junimødet.
Alle bedes overveje – mangler der noget? Yderligere konkrete ønsker til
temaer til årsplanen fremlægges.

Karen

Bestyrelsens yderligere ideer til årsplanen:
- Dialog om de trafikale problemer omkring skolen
- Elevernes sociale sammenspil efter Covid 19.
- Principper for klassedannelse
- Udfordringer med bygningskapaciteten
- Princippet om Åben-skole
Kl. 17.30
Corona-situationen

Orientering.

-

Skolen oplevede i forrige uge et stort antal smittede elever,
hvilket medførte at flere klassekammerater blev til nære
kontakter.

Ledelsen

Kl. 18.00
Spisepause
Kl. 18.15
Værdiregelsæt og
antimobbestrategi.
Udkast fremlægges til
godkendelse.
Bilag: Værdiregelsæt og
Antimobbestrategi
Kl. 18.30
Principsamlingen:
3.1.: Elevernes trivsel.
3.3: IT og medier

I Børn & Unge er det et krav, at
hver skole udarbejder en
Antimobbestrategi (lokal
udmøntning af Antimobbestrategi Børn & Unge)
suppleret med digital dannelse /
digital mobning

Revidering af udvalgte
principper – skal sikres
sammenhæng med Værdiregelsæt og Antimobbestrategi

Vi følger nøje retningslinjerne fra SST og Aarhus kommune.
I indeværende uge har vi ingen smittede på skolen

På baggrund af drøftelser på hhv. maj- og juni-møderne, foreligger et
forslag til endelig godkendelse i bestyrelsen.
-

-

Lene

Antimobbestrategien er blevet mere brugervenlig og meget
overskuelig!
Den beskriver meget klart, at det er en fællesopgave at løse
mobbeproblematikker.
Strategien godkendes af bestyrelsen
På et kommende bestyrelsesmøde tages princippet om ”Den åbne Lene
skole” op og revideres.
Derudover blev det drøftet, hvorvidt punkt 4.2 og 4.3 skulle være
principper under skolebestyrelsens tilsyn.

Bilag: Principsamlingen.
Kl. 19.00
Hvordan kan
skolebestyrelsen være synlig
i hverdagen og på den måde
også varetage forpligtelsen
med tilsyn?

Forventningsafstemning og
aftaler internt i bestyrelsen.
Hvilke kompetencer er i
bestyrelsen og hvordan ønsker
det enkelte medlem at sætte
disse i spil?

Punkter til næste møde

Planlægning af næste møde

Punktet flyttes til næste møde.

-

Økonomiopfølgning – forventninger til årsregnskab fremlægges
Status på affaldssortering
Trivselsrapporter

Karen

Karen
Lene

-

19.35
Orientering

Opdatering af skolebestyrelsen
på aktuelle forhold.

-

Evt:

Kl. 19.35
Rundvisning
(Inspektørhuset)

De pædagogiske ledere deltager i forældremøder på foranledning af
teamets ønsker/behov.
Renovering nærmer sig sin afslutning.
Der vælges elev-repræsentanter til skolebestyrelsen på førstkommende elevrådsmøde
Nye initiativer: Voksenstyrede frikvaftersaktiviteter. Faste
vikarpositioner = ”kendte voksne”.
Ny-organisering af indsatser til fremme af alle elevers
deltagelsesmuligheder (Ressourcecenteret).
Chromebooks til pædagogisk personale.
Fordeling af lærerressourcer i studieugerne.
Tilsynsplan
-

De forældrevalgte får ved
selvsyn indblik i de fysiske
rammer i Inspektørhuset.

Kapacitetsudfordringer
Planlægning af stormøde for alle forældre til januar (hvis skolen
får en kontaktperson til ”Planlægning”).

De bygningsmæssige forhold.
Klassedannelser på 0. årgang
Morgentrafik omkring skolen

Skolebestyrelsen bakkede ledelsen op i de beslutninger, der er taget som
konsekvens af kapacitetsudfordringerne – samt nødvendige beslutninger
på baggrund af vandskaderne.

Lene
Lars

