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Skolebestyrelsesmøde – onsdag d. 28. november 2018 

 kl. 17.00-20.30 i det store konferencerum 
 

Evt. afbud: 

Birgitte, Lasse, Lotte, Susanne.  

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

17.00  

Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt Kristian  

Godkendelse af referat Referatet er godkendt Kristian  

17.05  

Forventet regnskab 2018  

Forventninger til økonomi 2019 

Fremlæggelse af forventet regnskab 2018 

 

Drøftelse af evt. prioriteringer til økonomien 2019 

 

Ledelsen skal udsende en plan for hvorledes budgetfasen 

kommer til at foregå. 

 

Jens Bitsch 

 

Drøftelse  

17.50  

 

 

 Fælles opsamling på 

 

Temamøde for SFO-forældreråde d. 31.10.  

På mødet blev der bl.a. drøftet de formelle krav til 

samarbejdet mellem skolebestyrelse og forældreråd: 

- Skolebestyrelsen skal inddrage SFO-forældrerådet i 

alle spørgsmål vedr. SFO 

- Skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet skal i 

samarbejde arbejde med Rammer for mål- og 

indholdsbeskrivelse for SFO´en 

- Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem 

skolebestyrelsen og SFO-forældreråd 

- Skolebestyrelsen skal årligt afholde minimum to 

møder med SFO.forældrerådet. 

 

Mødet d. 15. januar inviteres SFO-forældrerådet med til 

punkter vedr. økonomi og arbejdet med temaer i SFO + til et 

andet møde i foråret. 

 

 

  

-  Dialogmøde d. 13.11 

Det første emne var Digital dannelse, som var et rigtigt godt 

emne og et godt indlæg.   

 

 Lene 

 

 

Jens, Karen 

og Lasse  

18.10 

Spisepause 

  

18.30  

Skolebestyrelsens tilsyn med 

princip for understøttende 

undervisning, studietid og 

hjemmearbejde.  

 

Årgangsteamene har forholdt sig til det foreliggende princip 

og har fået en bunden opgave i at kommunikere til forældrene 

i hver klasse/årgang, hvordan de efterlever princippet.  

 

Skolebestyrelsen drøftede tilbagemeldingerne fra de enkelte 

teams. Hvorpå disse blev sammenholdt med princippet for 

UUV, STU og hjemmearbejde. 

Lene  

 

Orientering  

 

 



                 

 

Der blev nedsat et udvalg bestående af Kristine, Lasse Z og 

Birgitte som sammen med Lene udarbejder et udkast til en 

samlet principsamling. 

 

Bestyrelsen så gerne at principperne for UUV, STU og 

hjemmearbejde revurderes. Punktet tages op på et senere 

tidspunkt.                            

 

18.40  

Principper for 

lejrskole/skolerejse 

 

Bilag:  

Princip om lejrskole/skolerejse – 

revideret  

 

Oplæg til lejrskole med 

skoleskibet Fulton 

Nuværende 7.årgang ønsker at lejrskolen/skolerejsen i 2019-

20 skal foregå med skoleskibet Fulton. Der er bred 

forældreopbakning på årgangen, men også en opmærksomhed 

på, at det nuværende princip har en indbygget forventning om 

en udenlandsrejse.  

 

Forslag: Princippet revideres, så det åbner for flere 

rejsedestinationer.  

 

Bestyrelsen godkender de reviderede principper for 

lejrskole/skolerejse. 

 

Lars 

 

Drøftelse  

Beslutning  

18.50  

Trafikpolitik  

 

Bilag:  

Udkast til Trafikpolitik 

Der er udarbejdet et udkast til en revidering af vores trafik 

politik. 

 

Ønsker bestyrelsen at udarbejde et princip som baggrund for 

politikken?  

 

Bestyrelsen vil gerne at det skærpes i trafikpolitikken, at 

forældrene kun parkerer på de lovlige P- pladser omkring 

skolen. Det er hovedsaligt et problem om morgenen. 

 

Der skal ses på reglerne ift. hvor mange medarbejdere der skal 

cykle med eleverne, når klasserne skal på tur. 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget til Risskov skoles nye 

trafikpolitik. Bestyrelsen finder ikke, at der er et yderligere 

behov for at lave principper for trafikken. Trafikpolitikken er 

tilstrækkelig. 

 

.  

 

Jens 

Drøftelse  

Beslutning   

 

 

19.10 

Andet 

”Risskov Skoles Forældre-

støttefond”  

 

 

 

 

Break-time.  

 

 

Foreningens bestyrelse er skolebestyrelsen. Der er knyttet en 

konto til fonden (0 kr) – men hvis den skal afvikles eller 

andet, skal skolebestyrelsen tage beslutning.  

Bestyrelsen vedtager at kontoen skal bestå.  

Bestyrelsen vedtager at formand Kristian Krabbe overtager 

fuldmagten for kontoen. 
 

 

Forslag om opstilling af Arla-automat. 

Der etableres et forsøg med en Arla-automat på 200 gangen 

ved bordtennisbordet. Automaten vil indeholde 

Jens 

Drøftelse  

 

 

 

Jens  

 

Lars  

Drøftelse  



                 

 

 

 

 

Læringsplatformen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mælkeprodukter samt mad fra Mælkebøtten. 

Bestyrelsen godkender opstillingen af automaten  

 

 

Følgende krav til arbejdet i læringsplatformen er fortsat 

gældende: 

 

- Elevplanerne skal leve op til Bekendtgørelse om krav til 

digitale elevplaner i Folkeskolen, herunder forældre- og 

elevadgang, adgang til løbende evaluering, datasikkerhed, 

UPV og Fælles Mål. Disse krav lever læringsplatformen op 

til, og skal derfor benyttes til elevplanen. 

- Skolernes grundlag for UPV skal ligeledes leve op til 

Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i Folkeskolen, 

herunder at skolernes grundlag for uddannelsesparatheds-

vurderinger skal kunne udveksles med Optagelse.dk. Dette 

krav lever læringsplatformen op til og skal derfor benyttes til 

UPV. 

- Skolerne vælger herudover selv, i hvilket omfang man vil 

bruge læringsplatformen, så længe lovgivningen for UPV og 

den digitale elevplan overholdes. 

- I praksis betyder det, at skoleledelsen i samarbejde med 

medarbejderne og i dialog med bestyrelsen udstikker de lokale 

rammer for brugen af læringsplatformen på egen skole. 

 

På Risskov Skole vil vi fortsat bruge Minuddannelse som den 

primære platform ift. årsplaner, elevplaner og 

uddannelsesparathedsvurderinger. I indskolingen bruges 

platformen derudover også til ugeplaner.  

 

 

 

19.30 Evaluering af møderne Som aftalt tidligere vil bestyrelsen evaluere tidspunktet for 

afviklingen af møderne og fastlægge tidspunkter for det andet 

halvår.  

 

Det besluttes at tidspunkterne for bestyrelsesmøderne skifter 

mellem kl. 17.00- 20.00. og 19.00 – 22.00. Det 

næstkommende bestyrelsesmøde starter kl.19.00.  

Alle  

Beslutning  

19.45 Orientering:  

- Infomøde for nye 

skolestarterforældre 

- Status på 

byggeri/renovering 

-  

Vores nye flotte tilbygningen er ved at stå færdig. Det 

forventes at der kommer nye møbler i midten af januar 2019. 

 

Klubbens nye lokaler er også ved at være klar. Vi regner med 

at håndværkerne er færdige i midten af december. 

 

Alle  

19.55 Evt.  Cykelstativer til brede dæk. Skolen undersøger mulighederne 

for at udvide de nuværende stativer, så de også passer til 

MTB. 

 

Stativer til løbehjul. Skolen undersøger hvilke muligheder der 

er for etablering af stativer til løbehjul. 

 

 



                 

Indstillet til pris 

På fornemmeste vis er 6a på Risskov Skole blevet indstillet til 

kammeratskabsprisen i Aarhus Kommune. Bestyrelsen vil 

meget gerne sige stort tillykke med nomineringen. 

 
 


