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Skolebestyrelsesmøde Risskov Skole mandag d. 13.6. kl. 18.00-21.00
Hos Lene på Havagervej 20, Knebel.
Afbud: Kristian Krabbe, Lasse Nyrup, Camilla Nicholaisen, Finn Jensen.
Toke deltager, men Grethe er forhindret (pga. samtaler til pædagog-stilling).

Dagsorden

Formål

Uddybning/Referat

Tovholder

Kl. 18.00
Tjek ind
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
18.15

Beslutning

Referat og dagsorden godkendes af bestyrelsen.

Karen

Drøftelse

Status på sammensætningen af skolebestyrelsen fra august 2022

Karen

Beslutning

Fredag d. 10.6. har Lene fortsat ingen interessetilkendegivelser fået.
Lykkes det ikke at sammensætte en fuldstændig bestyrelse, må den bestå
af de færre medlemmer.
Aftale: Lene sender besked ud til forældrene om de ledige pladser og
vedlægger plakaten.

Kl. 18.30
Udarbejdelse skemaer for
skoleåret 2022-23

Orientering

Toke præsenterer processen med skemalægning. Og status på
nuværende tidspunkt.
- Toke og Lasse har lagt skemaer for det kommende skoleår.
- Når elevtallet stiger på skolen, forudser vi udfordringer med
overbookning af vores faglokaler.
- Skemaerne sendes til godkendelse hos bestyrelsens medlemmer.

Toke.

Kl. 19.00
Evaluering af årets arbejde

Drøftelse
Beslutning

På baggrund af den fastlagte årsplan gennemgår bestyrelsen årets
arbejde – herunder også formen.
Er der noget, der skal justeres i forhold til næste års planlægning?

Karen

Bilag: Årsplanen 2021-22
-

-

-

Kl. 19.15

Beslutning

SFO forældrerådets deltagelse på bestyrelsesmøderne skal evt.
nytænkes. Giver det mening at de deltager? Hvad er de formelle
krav?
Skal møderækken indskærpes fra 10 til 7 årlige møder? Dette
antal er sammenligneligt med andre skoler i nærområdet. Aftale:
Vi forsøger os med færre og kortere møder i 2022-23. Evt.
suppleret af et længere strategimøde.
Bestyrelsen ønsker et fællesmøde med alle klasseforældreråd for
at styrke den direkte dialog mellem forældrerådene og
bestyrelsen.

Bestyrelsen kommer med ideer til emner, som de ønsker skal indgå i
årsplanen for næste år.

Input til næste års årsplan
-

Møderne skal i det nye skoleår fortsat være temabaseret.
Der ønskes en klare præcisering ift. hvad skolen forventer af
bestyrelsen til de enkelte punkter på dagsordenen.

Temaer til det kommende skoleår:
- Større fokus på de naturfaglige fag. (Herunder også IT)
- Elevtrivsel: Efterdønninger fra Corona. Bredere sociale
fællesskaber
- Dialog og samarbejde med alle årganges forældreråd. (Fælles
temaaften)
- Politisk fastlagte temaer. F.eks. fravær, børne- og unge-

Karen

politikken, trivsel mm.
Kl. 19.30
Spisning og orientering v.
ledelsen
Arbejdet med
værdigrundlag og afd. DNA
Status fra afdelingerne
Personalesituationen

Kl. 20.45
Tak til afgående
bestyrelsesmedlemmer
God sommerferie
Evt.

Orienteringspunkter:
- Kapacitetsudfordringer: Der forventes et udkast fra Plan sidst i
august.
- Af forskellige årsager har vi haft en del langtidssygdom blandt
personalet.
- Der er oprettet et tværfagligt udvalg som skal arbejde videre med
skolens fremtidige børnesyn. Udvalget er påbegyndt deres
arbejde og det fortsætter i det kommende skoleår.
- Afdelingernes DNA-udvikling er fortsat i proces. Vi ser allerede
nu, at flere årgange arbejder med traditioner og tiltag, som skal
sikre fællesskab og læring.
Stor tak til Kirstine, Lars, Lasse og Kristian for deres indsats i
bestyrelsen!

Lars
Toke
Lene

Karen

