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Skolebestyrelsesmøde Risskov Skole mandag d. 28.2.2022 kl. 17.00-20.00 

 I konferencerummet på Risskov Skole 
 

Fraværende: 

Lars B. Lasse N.  

 

Dagsorden 

 

Formål Uddybning/Referat Tovholder 

Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat  

Beslutning  Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen. Karen  

17.05 

Status på afdelingernes 

DNA  

Orientering 

Drøftelse  

 

 

Elevrådsrepræsentanter inviteres 

til at deltage i dette punkt.  

 

Viceskoleleder Lars Poulsen giver en status på skolens samlede arbejde 

med skolens vision og afdelingernes DNA.  

Præsentation af det pædagogiske personales arbejde på en fælles tema-

eftermiddag/aften d. 23.2.  

Og herefter en præsentation af de to afdelinger, bestyrelsen mangler at få 

præsenteret:  

- Udskolingen og specialklasserne 

 

 

Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med det igangværende 

arbejde omkring skolens vision og DNA- processener.  

Følgende forslag blev anbefalet: 

Design-thinking  

Personaer 

Borger og brugerrejser 

 

Lars 

Kl. 18.00 

Skoleårets planlægning   

Drøftelse  Ledelsen forelægger oplæg til:  

- Timefordelingsplan: 

Lene  



                 

 

Bilag eftersendes/udleveres 

på mødet.  

På 6.årgang konverteres en uuv. lektion til madkundskab. Det 

betyder, at der i alt er 3 lektioners madkundskab pr. uge. 

 

- Forslag om at madkundskab afvikles hver anden uge a 4 

lektioner. På den måde kan årgangen fastholde flere uuv timer. 

 

- 1. årgang: Forslag om at kristendom reduceres til 1 lektion og 

N/T opnormeres til 2 lektioner 

 

- Struktur (skoleårets og skoledagens opbygning) 

- Der er igangsættes en proces om opkvalificering og opnormering 

af vores studieuger og fordybelsesdage. Processen starter 

mandag den 7. marts i samarbejde med teamkoordinatorerne og 

ledelsen 
 

- Forslag til ny tiltag: Projekter på tværs af årgange, Miniby 

 

 

 

- Forventede antal klasser. Der udarbejdes budget efter 38 almene 

klasser og 5 spec. klasser. 

 

- Forventning til antal ansatte: Der skal ansættes en fast lærer, en 

lærer til en barselsorlov og en lærer til en orlovsstilling 

 

- Tanker om forskellige indsatser for at give alle elever de bedst 

mulige forudsætninger for at kunne deltage i læringsfælles-

skaberne.  



                 

 

- Mellemformer: Skolen er i en udviklende proces ift. udarbejdelse 

af mellemformer. Hvordan sikrer vi de bedste vilkår for alle 

elever? 

 
 

Spise-pause 

 

Kl. 19.00 

Regnskab 2021 

 

Budgetoplæg 2022 

SFO 

 

Bilag eftersendes/udleveres 

på mødet. 

Beslutning  

 

Punktet flyttes til næste møde 

Regnskab 2021 præsenteres 

 

Budgetoplæg SFO præsenteres og besluttes 

Input fra SFO-forældrerådet siden sidst inddrages.  

 

Budgetoplæg for Risskov Skole undervisning er først klar til marts-

mødet.  

Lene   

 

Kl. 19.30 

Orientering  

Opdatering af skolebestyrelsen 

på aktuelle forhold. 

- Intromøde om skolevejsanalyse d. 26.4. kl. 14-15.  

-      Fra skolen deltager Lasse N, Grethe og Finn 

- Undervisning i trafik (bilag medsendt).  

Skolen har en god trafik-politik. Vi har søgt midler og fået tildelt penge til 

fem lånecykler samt hjelme  

0. klasserne har gå-prøve 

3. årgang har den lille cyklist-prøve 

6. årgang den store cykellist-prøve 

 

Der er mange gode indsatser i gang, som bidrager med øget trafiksikkerhed, 

men der kommer flere og flere biler, så der er stadig masser at tage fat på ift. 

trafiksikkerheden. 

 

- Personalenyt  

Lene  



                 

Lærer på 4. årgang Ann- Kathrin har søgt orlov fra 1. april. Der arbejdes 

derfor på en god og langsigtet løsning.  

 

Punkter til næste møde  Planlægning af næste møde - Skoleårets planlægning 

- Budget 2022 

- Fremtidigt byggeri og bestyrelsens rolle udadtil.  

Karen  

 

Kl. 19.45 

Evaluering af mødet  

  Karen  

Kl. 19.55 

Evt.  

Specialklasserne fremadrettet 

 

 

 

Medlemmer af bestyrelsen vil sende en opfordring Rådmanden for at 

udtrykke ønsket om fortsat at beholde spc.klasser på Risskov Skole.  

Karen  

 


