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Skolebestyrelsesmøde – onsdag d. 6. februar 2019
kl. 17-20 i det store konferencerum.
Der serveres smørebrød
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Evt. afbud: Lasse Nyrup, Birgitte Søhoel

Dagsorden

Uddybning/Referat

17.00
B: Godkendelse af dagsorden
B: Godkendelse af referat

Dagsordenen godkendes

17.10
O+B: Regnskab 2018

Aflæggelse af regnskab 2018
Regnskabsaflæggelse af administrativleder Jens Bitsch.
Bestyrelsen godkender regnskabet for SFO´en
Bestyrelsen godkender regnskabet for skoledelen, men
samtidig forholder bestyrelsen sig kritisk til, at det
akkumulerede overskud er forbrugt over de seneste to år,
særligt da der er brugt færre midler på anlægsinvesteringer
end budgetteret.
Bestyrelsen ønsker en større buffer i budgettering af driften,
samt mere opfølgning.

17.30
O: Rundvisning i de færdige nyrenoverede bygninger
18.15
Pause
18.30
D: Skoleårets planlægning
Eleverne deltager ikke i dette
punkt.

Referatet godkendes

Tovholder/
Form
Kristian
Krabbe
Kristian
Krabbe
Jens Bitsch

Alle

A: Bestyrelsen drøfter forskellige modeller for:
- Lektionsfordelingsplan
- Skoledagens opbygning
Bestyrelsen gennemgik de udkast ledelsen havde udarbejdet.
Bestyrelsen prioriterede, at det var vigtigt, at der var fokus på
differentiering, holddeling samt muligheden for 2-lærerordning.
Yderligere fremsagde bestyrelsen, at det var meget vigtigt
med en medarbejder-inddragende proces.
Valgfag:
Som noget nyt skal eleverne fremover på 7. årgang tilbydes
valgfaget Håndværk og design.
Eleverne kan tilbydes valgfagene: Billedkunst, Musik og
Madkundskab, og de skal tage ét af disse fire praktisk
/musiske valgfag i 7. klasse.
Udgangspunktet er, at eleven ikke kan vælge om, da faget
er to årige.
Det to-årige valgfag gennemføres med faglig progression og
afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse og vil indgå i
UPV-vurderingen i 8. klasse

Jens Bitsch
Lene
Brejnegaard
Lars Poulsen

Valgfag på kommende 8. og 9. årgang udbyder vi selv.
På personalemøder i februar/marts vil det pædagogiske
personale drøfte ovenstående og på baggrund af disse
drøftelser, skal bestyrelsen på marts-mødet (11/3) fastlægge
endelig lektionsfordelingsplan, skoledagens opbygning samt
valgfag.
B: Fastlæggelse af antal klasser 2019-20.
Oplæg v. ledelsen.
Ledelsen fremlagde nogle forslag til antal af klasser for det
kommende skoleår. Det aftales, at ledelsen arbejder videre
med forskellige modeller og punktet tages op på det
kommende bestyrelsesmøde.

19.40
Orientering:
19.45 Nyt fra forældrene/ Evt.

C. Budget-udkast forelægges.
Der blev fremlagt fem forslag mulige områder, hvori det det
kommende budget kan prioritere indsatser. Ledelsen arbejder
på baggrund af input fra bestyrelse og medarbejdere videre
med konkrete oplæg til budget for 2019 (og skoleåret 201920)
Status på trafik-sikkerheds-tiltagene
Der var ikke nyt i sagen.
Fastlæggelse af temamøde for klasseforældrerådene.
Det foreslås at temaet bliver de nybyggede/nyrenoverede
lokaler på skolen samt de pædagogiske muligheder i nye
rammer
Forslag: Mandag d. 18. marts kl 17-19. Ledelsen laver
program (også i samarbejde med SFO og klub) inviterer
klasserådene.
Skolevalg:
Vi har i år haft fokus på lokalvalget til ungebyrådet, men
fremadrettet vil vi også prioritere det landsdækkende
skolevalg på Risskov Skole.
Gaver til lærer og pædagoger:
Det skal være op til den enkelte klasse at beslutte, om der skal
købes gaver til klassers lærere/pædagoger ved særlige
begivenheder. Det skal dog være muligt for den enkelte
forældre at sige fra.
Ledelsen undersøger, om der er en fastlagt kommunal politik
på området, som trumfer en lokal retningslinje.

Alle

Forældrene

