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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 30.november kl. 17.00-21.00 

 På Risskov Skole, konferencerummet   
 

Afbud: Lasse Ziska, Lasse Nyrup, Kristian Krabbe, Lars Poulsen  

 

 

Dagsorden 

 

Formål Uddybning/Referat Tovholder 

Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat  

Beslutning  Referatet blev godkendt med følgende tilføjelse til punktet om 

Elevtilgangen til Risskov Skole:  
”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.”  

 

Karen  

Kl. 17.05  

Præsentation af PPR´s 

antropologiske undersøgelse  

 

Bilag:  

Oversigt over skolens 

samlede støtteindsatser 

(tidsforbrug) 

Introduktion af PPR´s analyse til 

skolebestyrelsen mhp. at forstå 

de samlede indsatser for alle 

elevers deltagelsesmuligheder.   

 

Oversigt over undervisnings-

delens samlede ressourcer til 

div. indsatser (for at fastholde 

eleverne i fællesskaberne) 

Line Hermann, PPR, deltager i den første time og præsenterer 

hovedpointer fra undersøgelsen og deltager i dialogen omkring selve 

analysen.   

 

 

Efterfølgende drøfter bestyrelsen oplægget fra Line og oversigten over 

skolens samlede ressourcer til forskellige støtteindsatser (bilag).  

Hvad ser vi i data? 

 

Bestyrelsen var meget optaget af de tematikker, Line Hermann 

fremstillede og ønskede at høre mere om, hvordan ledelsen inddrager 

personalet i det videre arbejde.  

 

Dette blev udfoldet af de pædagogiske ledere under punktet ”Status på 

afdelingernes DNA”. 

Lene   



                 

Spisepause:                              Juleplatte  

 

Kl. 19.15 

Klassedannelse  

 

Gennemsyn af princip 1.1.  

Princip for klassedannelse  

 

Praksis omkring klassedannelse 

for 0.klasserne.  

 

 

Grethe gennemgik praksis for klassedannelse til 0.klasse. Det blev 

præciseret, at det er skolen, der i samarbejde med dagtilbuddet danner 

klasser med fokus på læringsfællesskaber. Forældre kan ikke ønske 

bestemte klasser eller kammerater. Det er vigtigt, at alle børnehaver 

benytter samme skema. Ledelsen på skolen vil sikre, at denne praksis er 

kendt af alle dagtilbud.  

 

Praksis omkring klassedannelse for 0.klasserne bliver indskrevet i 

principsamlingen.  

 

 Lene   

 

Grethe  

Kl. 19.45  

Status på afdelingernes 

DNA.  

 

Status på arbejdet med 

afdelingernes DNA v. de 

pædagogiske ledere (15 min til 

hver inkl. dialog) 

Indskolingen 

Mellemtrinnet 

Udskolingen – udgik pga. sygdom.  

Specialklasserne - udgik pga. sygdom.  

Grethe 

Toke 

Lars  

Punkter til næste møde  Planlægning af næste møde SFO-forældrerådet deltager. Dagsordenen tilrettelægges efter at SFO-

forældrerådet deltager og sikrer, at SFO-rådets stemmer bliver hørt.  

(Grethe og Lene planlægger).  

Drift: Udkast til SFO-budget 2022, årsregnskab 2021 

Tema:  

Legeprojekt i SFO – og hvad så nu?  

Overgangen fra indskoling til mellemtrin. Opfølgning på skolens 

fokuspunkt 2021-22 

Evt. DNA for hhv. udskolingen og spec.klasserne.  

 

Husk at elevrådsmedlemmerne i bestyrelsen skal præsenteres og have et 

punkt. Vigtigt at emner fra elevrådet bliver refereret i bestyrelsen, og at 

deres arbejde i unge-byrådet bliver synligt.  

 

Karen  

 



                 

Kl. 20.30 

Orientering  

Opdatering af skolebestyrelsen 

på aktuelle forhold.  

- Valg af skolefoto-firma til 2022. Hvordan er tilfredsheden med 

SayOrange? OK – genvalg.  

- Personale-nyt. Bestyrelsen spørger ind til, hvorvidt der opleves 

krænkende adfærd over for personalet. Det er et opmærksom-

hedspunkt i arbejdsmiljøgruppen. Bestyrelsen vil gerne bakke op 

om nul-tolerance over for krænkende tiltale eller adfærd over for 

personalet.  

- Uglen december: Fagligheden i fokus.  

- Undervisningsmiljøvurdering under udarbejdelse  

 

Lene  

Lars  

Kl. 20.45 

Evaluering af mødet  

 Interessante emner - både oplægget fra PPR og de pædagogiske ledere 

om arbejdet med afdelingernes DNA. Vedkommende.  

 

Karen   

Kl. 20.50 

Evt.  

 Opdeling af skolegården håndhæves ikke af alle lærere, og det kan skabe 

konflikter mellem børnene.  

  

Og god juleferie       

 

Karen  

 


