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Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 29.9.2021 kl. 17.00-20.00 

 På Risskov Skole, Personalerummet   
 

Afbud:  

 

 

Dagsorden 

 

Formål Uddybning/Referat Tovholder 

Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat  

Beslutning  Referat og dagsorden blev godkendt. Karen  

Kl. 17.05 

Konstituering af bestyrelsen  

Fastlægge rammerne for 

skolebestyrelsens arbejde i 

2021-22  

Formandskabet fortsætter (formand: Karen, næstformand: Kristian) Karen  

Kl. 17.15 

Hvordan kan 

skolebestyrelsen være synlig 

i hverdagen og på den måde 

også varetage forpligtelsen 

med tilsyn? 

 

Forventningsafstemning og 

aftaler internt i bestyrelsen.  

Hvilke kompetencer besidder 

bestyrelsen, og hvordan ønsker 

det enkelte medlem at sætte 

disse i spil?  

Oplægget er en form for ansvarsfordeling i bestyrelsen:  

- Indskolingen + SFO: Pernille, Kirstine 

- Mellemtrin: Lasse Z. 

- Udskoling: Karen 

- Spec.klasser + sygehusundervisning: Vibeke og Camilla 

- Bygninger, kapacitetsudfordringer (elevprognoser) og økonomi: 

Kristian, Lars, Lasse N. 

- Trafik: Lasse N 

 

 Karen  

Kl. 17.30 

Økonomiopfølgning  

 

Bilag:  

Tilbud på varslingsanlæg.  

Administrationsleder Jens Bitsch 

fremlægger forventninger til 

årsresultat 2021  

Ledelsen har indhentet tilbud på et varslingsanlæg. I det forventede 

regnskab er der taget højde for den forventede udgift hertil, men ledelsen 

ønsker bestyrelsens godkendelse, da det er en større udgift, som ikke 

tidligere har været i budgettet.  

Jens orienterede. 

Jens Bitsch   



                 

Bilag til forventet regnskab 

for de enkelte afdelinger 

eftersendes.  

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejder videre med de indkomne 

tilbud. 

Kl. 17.45  

Ressourcecenter Risskov 

Skole 

Pædagogisk leder Toke Sachse 

fremlægger visionen og 

organiseringen af skolens 

Ressourcecenter.  

 

Lærer Nina Holm Iversen, som er koordinator for Støttecenteret, 

supplerer med praksiseksempler.  

Toke fremlagde strukturen for skolens ressourcecenter. 

Der kom spørgsmål vedr. (bekymrende) elevfravær generelt, og vedr. 

overgangen fra 3.-4. klasse specifikt, da flere medlemmer af bestyrelsen 

er bekendt med denne problematik fra andre kommuner. Ledelsen 

undersøger til næste gang, om det skulle være et opmærksomhedspunkt 

på Risskov Skole. 

Toke 

Sachse  

Kl. 18.30  

Spisning  

   

Kl. 19.00 

National trivselsrapport  

 

Bilag:  

Trivselsrapporter 0.-3.kl. og 

4.-9.kl.  

Fokus på elevernes 

undervisningsmiljø som led i   

For at lave en prioritering i den store mængde data, er oplægget, at 

bestyrelsen har fokus på elevernes vurdering af deres undervisnings-

miljø. Sammenhæng med den øvrige fokus på skolens fysiske rammer.  

Lars orienterede. Der er fokus på det fysiske undervisningsmiljø. 

Ønske til punkt på et kommende møde: Hvordan arbejder skolen med 

opfølgning på trivselsrapporterne? 

Lars 

Punkter til næste møde  Planlægning af næste møde - Kapacitetsudfordringer på baggrund af elevprognoser. 

Kontorchef for Planlægning Anne Marie Due Schmidt deltager. 

Lene bedes undersøge, om der er en deadline for spørgsmål. 

 

- Planlægning af evt. fælles forældremøde. Intet at referere. 

 

Karen  

Lene  

Kl. 19.35  

Orientering  

Opdatering af skolebestyrelsen 

på aktuelle forhold.  

- Status på affaldssortering. Der er nu opsat tre skraldespande i 

samtlige lokaler. Senere udvides antallet af spande, der skal 

sorteres affald i. Der arbejdes fortsat med at finde et egnet sted til 

nedgravning af affaldscontainere. 

- Status på Støttefond-kontoen. Jens kontaktes vedr. login m.v.. 

Lene  

Lars  



                 

- Dialogmøde med rådmanden Distrikt Øst - Dialogmøde | 

Høringsportalen - Aarhus kommune. Der er ikke umiddelbart 

nogen forældrerepræsentanter, der har mulighed for at deltage. 

- Status på trafikkampagne. Politiet har pga. travlhed meldt ”pas” 

lige nu. Forslag om at lave en film, hvor farlige situationer 

genfortælles. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at skrive til alle 

forældre om situationen med morgentrafikken. 

 

Kl. 19.50  

Evaluering af mødet  

  Karen   

Kl. 19.55 

Evt.  

 Forespørgsel om lejrskoler på 8. årgang. Det er op til den enkelte årgang 

at beslutte, hvor lejren afholdes. 

Nuværende 8. årgang har udsat deres lejr til 9. klasse pga. 

coronasituationen. Efter forespørgsel blev det besluttet, at beløbet for 

forældres egenbetaling for kost ikke hæves. 

Karen  

 

https://deltag.aarhus.dk/node/365
https://deltag.aarhus.dk/node/365

