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Skolebestyrelsesmøde – onsdag d. 8. maj kl 19-22 i det store konferencerum.
Der serveres kage, frugt eller lignende i løbet af mødet
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Evt. afbud:
Lars B.

Dagsorden

Uddybning/Referat

19.00
B: Godkendelse af dagsorden
B: Godkendelse af referat

Dagsordenen godkendes af bestyrelsen

19.05
D
SFO-forældrerådet deltager.
Oplæg til samarbejdsaftale (bilag)
Input til princip for SFO
Temaer i SFO 2019-20:
- Legeprojekt
- Samskabelse
- Kultur

Samarbejdsaftalen blev gennemgået af SFO forældrerådet.
Bestyrelsen tilkendegav, at de så det som meget positivt, at
forældrerådet er genetableret og velfungerende.

Referatet godkendes af bestyrelsen

Legeprojekt:
Risskov Skoles SFO deltager i et legeprojekt som er
finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.
I projektet indgår bl.a. interviews af 100 børn og et tæt
samarbejde mellem pædagoger, ledelse og eksterne forskere.
Beskrivelse af projektet findes på forsiden af forældreIntra.
Følgende temaer har været i fokus i SFO´en: 2018-2019
1. Områdesamarbejde
2. Samskabelse med forældrene på tværs af undervisning
og SFO
3. Vidensbaseret praksis, Data, SLF.
4. Tidlig og forbyggende indsats
5. Fokus på helhed og sammenhæng
6. Læring, udvikling og dannelse, alle skal blive så
dygtige som de kan.
7. Motivation, robusthed, vedholdenhed, samt evnen til at
begå sig i fællesskaber og møde fremtidens
udfordringer
8. Demokrati og medborgerskab
9. Sundhed og trivsel, herunder idræt og bevægelse.
10. Kreativitet og musiske aktiviteter
11. Natur og udeliv
12. Sproglige udtryksformer
Forslag til temaer til kommende skoleår:
1. Samskabelse med forældrene på tværs af SFO og
undervisning
2. Kultur
3. Inklusion
4. Legeprojektet
Bestyrelsen bakker op om SFO´ens forslag til kommende
temaer.

Tovholder/
Form
Kristian
Krabbe
Kristian
Krabbe
Grethe Juhl

19.50
D+B
Generalforsamling i
Støtteforeningen.
1) Ændring af vedtægter
2) Fuldmagt til konto
3) Evt.

20.05
20.20
O+D
Inkluderende læringsmiljøer og
Stærkere Læringsfællesskaber
2019-20
Ledelsen vil præsentere udvalgte
mål og initiativer, som forventes
implementeret i skoleåret 201920:
21.00
O+D
Tilbagemeldinger fra div.

Dagsorden og referat Generalforsamling i Støttefonden:
Kristian
1) Aflæggelse af årsregnskab og beretning
Krabbe
Der har i sidste periode fra 1. april 2018 til 31.marts 2019 ikke
været nogen aktivitet i fonden. Hverken økonomisk eller
fysisk.
2) Økonomi
Jf. vedtægtsændringer vil Støttefondens økonomi fremover
bygge på frivillige bidrag og evt. overskud fra arrangementer.
Der er pr. 08.05.2019 intet indestående på kontoen.
3) Forslag til ændringer af vedtægter.
Se særskilt Vedtægter for Støttefonden
4) Forslag til ændring af fuldmagt til støttefondens
bankkonto
Formand for skolebestyrelsen, Kristian Krabbe, overtager
kontoen for støtteforeningen fra tidligere administrativ leder
Mads, Hansen. Kristian Krabbe er således fremadrettet
fuldmagtshaver til kontoen.
5) Evt.
Pause

Oplæg ved Lene Brejnegaard.
Formålet er at styrke den pædagogiske praksis ved i højere
grad at kunne være i fælles praksis.
Mål:
1) At styrke læring, trivsel og dannelse for børnene
2) At styrke den professionelle dømmekraft hos
personalet samt følelsen af at have tilstrækkelige
kompetencer.
Fordybelsesdag – evaluering: I organiseringen af
skoledagens/-ugens opbygning tages højde for de foreløbige
erfaringer med fordybelsesdagen. I skoleåret 2019-20 vil
fordybelsesdagen blive afviklet 3.-6. lektion.
Klassesæt 3.årg.: Klassesæt går på omgang på årgangen. I de
to næste skoleår vil vi kun have 3 klasser på årgangen, så at
købe til en fjerde klasse, ville være dårlig økonomisk
forvaltning. Årgangen har Chromebooks(computer), så der er
masser af materiale til rådighed.
Legeplads: Vi har et ønske om at få et legeredskab sat op på
det nye indskolingsområde, men lige nu afventer vi, hvorvidt
der skal etableres en ny løbebane til atletik på det samme
område. Dette behandles pt. i kommunens planafdeling.
Nyt legeredskab til mellemtrinnet (foran hovedbygningen) må
afvente til 2020.
Trafik: Lene har talt med ingeniøren fra Vejanlæg og

Lene
Brejnegaard

Bydesign vedr. løsninger på de trafikale problemer omkring
skolen. Det besluttes at skolen og bestyrelsen tager initiativ til
et møde med Vejanlæg og Bydesign.
21.10
D
Punkter til næste møde:

Principsamling. Alle mødedeltagere gennemlæser
principsamlingen til næste møde. Kirstine vil være tovholder
på bestyrelsens gennemgang af principsamlingen.
Orienteringspunkter:
Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen.
Opsamling på APV
Aula

21.20
Orientering:

21.40 Nyt fra forældrene / Evt.

Elevtal på udvalgte årgange og initiativer for at opretholde
bæredygtige holdstørrelser
Status på arbejdet med skoleårets planlægning
Personalesituationen.
Film om skolen til hjemmesiden – optagelse d. 22.8. Skolebestyrelsesformanden deltager også.
Ny læringsplatform, MoMo – skift fra august 2019.
Personalet skal læres op i Aula og MoMo i forsommeren for
at være klar til at tage systemerne i brug fra skoleårets start.

Alle

Alle

