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Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 15. januar 2019
kl. 19-22 i det store konferencerum
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Evt. afbud:

Dagsorden

Uddybning/Referat

19.00
B: Godkendelse af dagsorden
B: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender dagsordenen

19.05
D + B: Samarbejdsmodel for
samarbejdet mellem SFOforældrerådet og
skolebestyrelsen.

Velkommen til SFO-forældrerådet.

19.30
19.40
O + D: Budgetudkast

Kaffe-pause
Budgetudkast forelægges:
- SFO-delen
- Undervisningsdelen

20.40
B: Indskolingsmodel – også set
ind i en afdelingsopdelt skole

Bestyrelsen godkender referatet

Forventningsafstemning til samarbejdet mellem SFO-rådet og
skolebestyrelsen.
Aarhus Kommune har udarbejdet en vejledning til hvordan
SFO-forældrerådet kan organisere deres arbejde.
Forældrerådsmedlem Mathias har udarbejdet et årshjul for
rådets arbejde. (Se årshjulet på forældreintra og skolens
hjemmeside).
SFO´en vil gerne udvikle deres kommunikationsform. Heri
tænkes bl.a. infoskærme, billeder af aktiviteter og
månedsbrev.
SFO-forældrerådet vil lave udkast til samarbejdsaftale samt
udkast til princip for SFO som oplæg til bestyrelsen.

SFO-forældrerådet deltager i den del, der vedrører SFO.
Ledelsen foreslår følgende inddeling i en afdelingsopdelt
skole:
Indskoling: 0. - 3. årgang
Mellemtrin: 4. – 6. årgang
Udskoling: 7. – 9. årgang + Specialklasser
Skolebestyrelsen godkender forslaget om at skolen inddeles i
tre afdelinger, hvor hver enkelt har tilknyttet en pædagogisk
leder.
Bestyrelsen foreslår, at der er øget fokus på brobygning i
overgangen mellem de enkelte afdelinger.
Ændring af fagfordelingsprincipperne for at understøtte en
mere sammenhængende skolestart – sammenhæng mellem 0.

Tovholder/
Form
Kristian
Krabbe
Kristian
Krabbe
Kristian
Krabbe
Grethe

Jens Bitsch

Lene
Brejnegaard

og 1. klasse:
Lærere på har timer på 0. årgang med henblik på at kunne
følge klasserne op i 1.klasse.
I det kommende arbejde med at revidere og samle
principperne i en principsamling, vil princippet om
fagfordeling tage højde for at lærere kan være tilknyttet
0.årgang med henblik på at følge klassen fra 1. klassen.
20.50
D + B: Princip-samling

Kirstine Moltzen og Lene Brejnegaard har mødtes og har
følgende forslag til arbejdet med skolens principper:
- Risskov Skole skal have sine principper samlet i ét
dokument – i en principsamling (med inspiration fra
Haldum-Hinnerup Skolens opbygning og skabelon)
- Arbejdet med principsamlingen tager afsæt i de
lovpligtige principper: http://skoleforaeldre.dk/artikel/principper
- Bestyrelsen kommer med forslag til hvilke øvrige
principper, vi har brug for.

Kirstine
Moltzen

Der foreslås endvidere en skriveproces i bestyrelsen:
1) Individuelt udarbejdes udkast til formuleringer af
principper
2) Skolebestyrelsen mødes til en fælles skrive-dag/-aften.
Bestyrelsen nedsætter et udvalgt som vil gennemgå og
bearbejde de lovpligtige principper. Udvalget består af
Kristian, Birgitte, Kirstine og Lene.
Lene indkalder til det første møde.
Arbejdet med principperne bliver fremadrettet en fast del af
bestyrelsens arbejde og indgår i årshjulet.

21.10
O + D: Trafik-sikkerhed

På baggrund af trafik-kontrol i uge 2, fremlægges udbyttet og
de foreløbige vurderinger.

Lasse Nyrup
Lene
Brejnegaard

Dette skal ses i sammenhæng med tidligere udarbejdet
”Skolevejsanalyse”.

I uge 2 havde skolen i samarbejde med Aarhus kommune
fokus på trafiksikkerheden i og omkring skolen. Fra
forældrenes side var der mange positive tilkendegivelser ift.
tiltaget.
Både politi og de udsendte fra kommunen observerede hvilke
problemstillinger vi dagligt oplever ift. morgentrafikken. Der
vil på sigt blive udarbejdet en handleplan, som skal sikre en

bedre organisering af vejene omkring skolen.
Med referatet vedlægges desuden relevante dokumenter
udarbejdet på baggrund af ugens indsats.
21.30 Orientering:
- Status på antal
skolestartere
- Abonnement på Politikens
Skoleliv. Otte forældre ud
over bestyrelsen har vist
interesse.
- Bygninger

21.45 Nyt fra forældrene/ Evt.

Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 77 nye
skolestartere pr. 1. august 2019. Tallet plejer at stige en
anelse jo tættere vi kommer skolestart. Det vil afgørende for,
om vi får fire 0.klasser til skoleåret 2019-20.

Alle

Vi modtager møbler til den nye tilbygning i næste uge. Det
forventes derfor, at vi kan flytte ind i de nye lokaler ca. i uge
8. I første omgang får nuværende 1. klasse lov til at flytte ind i
de nye lokaler med henblik på at kunne fortsætte i samme
lokaler i 2019-20. Nuværende 3.årg. bliver tilbudt to lokaler i
den nye bygning samt nuværende 1.klasses hus i resten af
indeværende skoleår. 2.årgang ønsker ikke at flytte lokaler for
4 måneder. Ledelsen kommunikerer flytteprocessen ud til
forældrene, når den er endelig.
De nye klublokaler forventes at kunne tages i brug pr. 1.
marts.
- Opfølgning på punktet fra sidste møde vedr. cykelparkering
af MTB.
- Tekniskservice personalet udvider dele af de nuværende
cykelstativer, så de passer til MTB
- Varmesituationen i klasselokalerne. Det opleves at der er
store udsving i vores varmeregulering. Det er en
problemstilling som skolen er opmærksom på og prøver at
udbedre.

Forældrene

