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Skolebestyrelsesmøde Risskov Skole tirsdag d. 25.1.2022 kl. 17.00-19.00
På Teams
SFO-forældrerådet deltager
Afbud:
Lasse Z, Kirstine, Nina, Camilla. Pernille

Dagsorden

Formål

Uddybning/Referat

Tovholder

Kl. 17.00
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
17.05
Legeprojekt i SFO.

Beslutning

Bestyrelsen godkender dagsorden og referat.

Karen

Orientering og drøftelse

Legeprojektet som en del af forskningsprojektet er afsluttet og nu
implementeret i den pædagogiske praksis.
Grethe orienterer og der er mulighed for en uddybende dialog.

Grethe

Legeprojektet startede i foråret 2019 som et lille pilotprojekt, på flere
skoler.
Projektet blev finansieret af Danmarks Frie Forskningsråd og var et
samarbejde med Kolding Design skole og VIA.
I efteråret 2019 blev Risskov skoles sfo og Skjoldhøjskolen udvalgt til at
være med i et stort legeprojekt, der kørte over to år. Projektet skal ende
ud i en PH.D. afhandling som Hanne Hede Jørgensen fra Via er i gang
med at skrive.
Projektet handlede om legen som inklusion og hvordan pædagogerne
kunne indgå mere legen.
I store træk er der kommet dette ud af det:
Der er opstået nye lege
De voksne tager mere udgangspunkt i børnenes ideer

Kl. 17.15
SFO-regnskab 2021 og
budget 2022

Drøftelse

De voksne leger med på børnenes præmisser
De voksne vægter kvalitet frem for kvantitet ved at der er 2 voksne på de
større aktiviteter som gør at hvis aktiviteten tager en anden retning,
griber de voksne børnenes og hjælper med at improvisere
Aktiviteterne er ikke så voksenstyrede som tidligere, men mere
rammesatte.
Der eksperimenteres mere.
Fordybelse vægtes højt
Stemning, som der er arbejdet en del med, vægtes højt.
Spiderweb bruges som et evaluerings-og planlægningsredskab i stedet
for, som tidligere Smtte.
Når corona nu slutter, skal vi så have temaer kun med leg- er noget af
det vi eksperimenterer videre med.
Præsentation af SFO-forældrerådet
Fremlæggelse af regnskab 2021 for SFO
Udkast til budget 2022 præsenteres og drøftes
Bilag eftersendes.
Opmærksomhed på at øgede personaleudgifter vil medføre mindre
overskud
Regnskab 2021 blev fremlagt i en ”tæt på” realiseret udgave med et
årsresultat på ca. -260.000 kr. hvilket stemmer overens med de
forventede regnskaber, der er præsenteret i september (-290.154 kr.) og
november (-222.494 kr.) Der kan komme mindre ændring f.eks. ifbm.
Tillægsbevillinger, som ikke er kendte. Det medfører, at der er et
akkumuleret overskud på ca. 315.000 kr. ved starten af 2022.
Budget 2022 blev fremlagt i en første udkast (dateret 22-01-2022). I

Lene
Grethe
Jens
deltager

budgettet er medtaget følgende:
• Lønomkostninger til forventede nye medarbejdere
• Tillægsbevilling i forhold til, at SFO Risskov igen bliver større
pr. 1. august 2022
• Kendte (pr. januar 22) bevillinger i forbindelse med vidtgående
handicap
Da udkastet er et ”nul” budget, så vil der ultimo 2022 være et
akkumuleret overskud på ca. 300.000 kr.
Man kan evt. vælge at anvende noget af det akkumulerede overskud til et
projekt eller lign.
Aftale: SFO-forældrerådet kvalificerer oplægget og giver deres input før
februar-mødet i bestyrelsen.
Næste møde – nyt oplæg til godkendelse fremlægges.

17.45
Overgangen fra
indskolingen til
mellemtrinnet

Som et led i kommunens (Børn&Unges) tilsyn med kvaliteten på skoler
og i dagtilbud afholder Børn&Unge-chefen to gange om året en
læringssamtale med ledelsesteamet. Til disse samtaler vælger ledelsen et
tema, som vi ønsker at udfolde. Vi har valgt ”overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet”, da vi ser, at det er en vanskelig overgang med
mange nye forhold for eleverne:
•
•
•
•

Pædagogen fra 3. klasse mangler
Eleverne flytter fysisk til en ny bygning og de er de yngste på
den ”store” skole.
Der er et stort fagligt spring – fx i matematik med mere læsning i
opgaverne
Ressourcerne er færre

Lene
Grethe

•
•
•

Eleverne får nye fag og flere lærere
Der er friere rammer for eleverne
Relationskompetencen er vigtig

Kommentarer fra bestyrelsen:
Det prioriteres at enkelte af 3. årgangs lærere følger med klasserne op
på mellemtrinnet. Hvis dette ikke er muligt, så vil de kommende
4.årgangs lærere i løbet af forsommeren have lektioner på 3. årgang.
Det er vigtigt at få elevernes stemme fremme. Dette kan gøres gennem
børne- samtaler/interviews.
Der blev igen fremhævet fordelen ved at kunne få klubben tættere på
skolen for at skabe en større sammenhængskraft.
Kl. 18.15
Orientering

Opdatering af skolebestyrelsen
på aktuelle forhold.

Ventilationsarbejdet er startet i inspektørboligen. Det ventes afsluttet i
uge 7.
Vi er snart færdige med fysiklokalet. Mangler udsugning og vandafløb.
De øvrige vandskadede-lokaler er færdige og klar til brug.
Der er lavet udbedringer på diverse trapper, så de er sikre at færdes på.
Malerarbejde på 300-gangen i gang og snart færdig.
Der er udpeget en projektleder i forbindelse med skolens udbygningsplaner, som skal være med til at vurdere, hvordan skolen skal udvides.
Aftale: Lene indkalder Kristian, Lars B og Lasse N som en ny
arbejdsgruppe til at følge udbygningen og være forældrenes stemme i

Lene
Lars

kommunikationen udadtil. Lene er i tæt dialog med relevante parter og
presser på for at sikre flow.
Udsættes til næste møde

Punkter til næste møde

Kl. 18.45
Evt.

Status på arbejdet med
afdelingernes DNA v. de
pædagogiske ledere (15 min til
hver inkl. dialog)
Planlægning af næste møde

Udskolingen
Specialklasserne

Lars

Regnskab 2022 og Budget 2022 Risskov Skole
Skoleårets planlægning (bl.a. timefordelingsplan, skoledagens
opbygning, personalenormering, prioriteringer til div. Opgaver ud over
”én lærer til én klasse i én lektion”)
DNA-status for udskolingen og spc.klasserne
Status og drøftelse på de fremtidige planer udvidelse af Risskov Skole.

Karen

Personalenyt

Skolen har opslået to stillinger til indskolingen. Orientering om
langtidssygemeldinger og betydningen for skolens drift.

Karen

Personlig assistance
Ledelsen er i gang med at nytænke vores organisering af personlig
assistance. Vi går fra en individfokuseret støtte til en mere teambaseret
organisering.
Byggeudvalg

Byggeudvalg nedsat: Kristian, Lars B og Lasse N. Lene indkalder.

Sammensætning af de
kommende 0. klasser

Pædagogisk leder Grethe Juhl orienterer om evalueringen af dette års
skolestart med dagtilbuddets ledere + ledere fra de selvejende
institutioner. Det er tydeligt kommunikeret til alle fra dagtilbuddet om
fælles praksis, og princippet 1.1 Klassedannelse er blevet opdateret.

Ros til håndteringen af covid 19

Bestyrelsen roser skolens håndtering af vilkårene under de seneste to år

Onlineundervisning

med corona.
Bestyrelsen anerkender, at det er et godt tiltag, at skolen igen udbyder
onlineundervisning/hybridundervisning.

