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Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3.11.2021 kl. 17.00-19.00
På Risskov Skole, konferencerummet
Afbud:
Karen, Kristian, Lars B.

Dagsorden

Formål

Uddybning/Referat

Tovholder

Kl. 17.00
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Kl. 17.05
Elevtilgangen på Risskov
Skole
(almenundervisningen) og
kapacitetsudfordringer.

Beslutning

Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen

Lene

Dialogmøde med Plan omkring
Risskov Skoles elevtilgang og
kapacitetsudfordringer

Kontorchef, Anne Marie Due Schmidt, Økonomi og Administration,
Børn & Unge, deltager.
Hvordan løser vi de fremtidige kapacitetsudfordringer:
-

-

I dag er der bygget på 39% af matriklen, mens planrammen
foreskriver en max bebyggelse på 45%. Det vil derfor kræve en
dispensation, hvis der skal udbygges.
Prognoserne viser, at skolen vil komme til at mangle 6
klasselokaler i 2030.
Fra skoleåret 22/23 vil vi mangle 2 klasselokaler.
Skolen er allerede nu udfordret på faglokaler og idrætsfaciliteter.
Løsningsforslag:
Udbygning af eksisterende bygninger
Indbygning. Gøre nuværende lokaler mere fleksible.
Udfasning af Risskov Skole som værtsskole.
En enig bestyrelse ser udfasning af værtsskole-rollen som sidste
udvej. Man skal ikke gå efter de elever, som har det sværest.
Vores specialklasse-personale er meget kompetente og dygtige.

-

Kl. 18.15
Kantinen Mælkebøtten
(PUNKTET UDGÅR)

Behov for ændringer.
Bestyrelsen orienteres om
udfordringerne med at drive
Mælkebøtten og drøfter
ledelsens oplæg om en fælles
kantinedrift med Strandskolen.

Bestyrelse og skole er åbne for at tænke kreative løsninger.
Der skal udpeges en projektleder, som skal styre processen.
Bestyrelse og Skole takker Anne Marie for hendes deltagelse på
mødet.

Kontorchef Anne Marie Due var lydhør over for bestyrelsens stærke
ønske om at Risskov Skole kan fortsætte som værtsskole for
specialklasser. Dialogen er igangsat så tidligt, så der er mulighed for at
få indflydelse.
Da der kun er én medarbejder tilbage i Mælkebøtten, er der behov for at
foretage en række ændringer.
Mælkebøtten er fortsat en udgift for skolen (svarende til lønudgiften).

Lene

Der er allerede foretaget en række forenklinger for driften af
Mælkebøtten.
Derudover ønsker ledelsen at fremskynde den fælles kantinedrift med
Strandskolen.

Ledelsen ønsker bestyrelsens
Bilag: Oplæg til fælles
stillingtagen til at arbejde videre
kantinedrift Risskov + Strand. med oplægget.

Punkter til næste møde

Planlægning af næste møde

-

-

Kl. 18.35

Opdatering af skolebestyrelsen

Fremlæggelse af antropologisk undersøgelse fra PPR
Klassedannelse på 0.årg. (Der har været evaluering af skolestart
med hhv. de pædagogiske ledere i DT + med det involverede
personale).
Afdelingernes DNA. Status og næste skridt.

Karen
Lene

Sygehusundervisningen. En lærer er gået på pension, og der er

Lene

Orientering

på aktuelle forhold.

lavet en tids- og procesplan i forhold til rekruttering af ny lærer
Lars
til sygehusundervisningen. Samtidig er der igangsat en proces for
at styrke sammenhængskraften i hele sygehusundervisning og
skabe større transparens imellem de to afdelingers (somatikken
og psykiatrien) lærere og undervisning.
Risskov Skole: Intern personalerokade: I udskolingen har vi en
lærer der skal på barsel. Dette har medført en mindre intern
lærerrokade. Rokaden sikrer stabilitet i de berørte klasser.
Derudover er der lige nu to lærere, der har syge-/plejeorlov, og
de dækkes så vidt muligt af egne interne lærere via vikarskemaet.
Vandskade: Der affugtes stadig i området omkring
personaleindgangen. Fysiklokalet er i den forbindelse stadig
berørt af følgeskaderne.
Fra uge 48 kan 7. klasserne komme tilbage til deres egne lokaler.
Vi afventer pt. at maler og elektriker færdiggør deres arbejde.
Varslingssystem: Skolen har indkøbt et nyt
varslings/ringesystem. Dette system er klar til brug i uge 47.

Kl. 18.50
Evaluering af mødet
Kl. 18.55
Evt.

Stor tilfredshed med dialogmødets afvikling og udbytte, og der blev
desuden udtrykt en tydelig opbakning blandt bestyrelsens medlemmer til
bevarelse af Risskov Skoles position som værtsskole for specialklasser.

