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Skolebestyrelsesmøde Risskov Skole onsdag d. 30.3.2022 kl. 17.00-20.00
I konferencerummet på Risskov Skole
Afbud:
Lasse Z, Kirstine.

Dagsorden

Formål

Uddybning/Referat

Tovholder

Kl. 17.00
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
17.05
Budget 2022
Bilag: Budgetoplæg til hhv.
Risskov Skole, SFO og
Sygehusundervisningen

Beslutning

Godkendt at bestyrelsen

Karen

Drøftelse
Godkendelse

Det er muligt at sende spørgsmål på forhånd til Jens Bitsch
jebi@aarhus.dk eller Lene Brejnegaard lekbre@aarhus.dk
Der blev fremlagt tre budgetter til godkendelse.
1.) Sygehusundervisningen – Budget 6.236.622 kr. – Budgetteret resultat
-50.001 kr.
Der blev spurgt indt til organisationen af Sygehusundervisningen – Lene
fremlagde den ”nye” måde som medarbejderen skal til at løse opgaver på.
Budgettet blev godkendt.
2.) SFO Risskov Skole – Budget 11.953.063 kr. – Budgetteret resultat 118.937 kr.
Der blev påpeget at man i 2022 budgetterer med en større lønpost end budget
2021/realiseret 2021, samtidig med at man har budgetteret med en væsentlig
mindre post til inventar og udearealer end budget 2021/realiseret 2021.

Forklaring på dette er, at man forventer flere børn i SFO efter sommerferien,
og derfor skal man ud og ansætte nye medarbejder, samtidig med at SFO
pædagogerne der er med til at løse inklusionsopgaven i både SFO- og
undervisningstid (TEMA tid og 2 voksen timer).
Budgettet blev godkendt.
3.) Risskov Skole – Budget 54.684.068 kr. – Budgetteret resultat 330.321
kr.
Det udsendte budget var lagt på grundlag af 38 almenklasser og 5
specialklasser – Efterfølgende har vi fået (på skrift) at vide, at PPR beder
Risskov Skole om at have 6 specialklasser efter sommerferien, så der vil blive
foretaget en driftsændring i budgettet til forventet regnskab i maj måned.
Der blev spurgt ind til niveauet på bygningsbudgettet, da det er
mindre end budget 2021/realiseret 2021 – Forklaring på dette er f.eks.
at man ikke i budgettet har afsat midler til ”Tilkøb af
rengøringsydelser”, da man allerede betaler for en rengøringsydelse,
som ikke bliver leveret 100%. Samtidig med er rengøringskontrakten
også billigere end tidligere.
Der blev spurgt ind til balancen mellem tildeling og udgifter i forhold
til ”Betaling af specialklassepladser” – I budget 2022 har man fået
tildelt 1.333.062 kr. til Støttecenter + 2.044.817 kr. til
betalingsbudgettet, men efter en gennemgang af vores

specialklasseplacerede eleverne på andre skoler, så har vi budgetteret
med en omkostning på 3.712.484 kr., hvilket medfører at der er et
underskud på hele inklusionsområdet.
I forhold til tildelingsmodellen omkring klasser og elever blev der
spurgt ind til risikoen ved budgetlægningen – Fremskrivningsmodellen
blev fremvist, og der er på alle årgange (med undtagelse af
nuværende 2. årgang) en +8 elevers margen, inden man risikerer en
økonomisk nedgang i klasseantallet – Der er endvidere ventelister på
stort set alle årgange på Risskov Skole.
Det blev anerkendt af skolebestyrelsen at der er budgetteret med
midler til medarbejdertrivsel.
På baggrund af tidligere forespørgsel ser skolebestyrelsen også
positivt på at opstillingen af budgettet er overskueligt, og der er
mulighed for en sammenligning med tidligere års realiseret
forbrug/budget.

Budgettet blev godkendt

Spise-pause
Kl. 18.30
Skoleårets planlægning

Godkendelse

Ledelsen forelægger oplæg til:
- Struktur for skoleårets opbygning (se bilag)

Lene

Det er ikke alle elever som trives, når den almene skoledag
brydes op. Derfor er det meget vigtigt, at der er en fast og
genkendelig struktur i vores temauger.
Orientering om nye tiltag, såsom flere studieuger og fagdage for
personalet. Skolens teamkoordinatorgruppe har været involveret
i processen og været med i idefasen.
Oplæg til skoleårets organisering blev godkendt.

-

Timefordelingsplan. Ledelsen foreslår at timefordelingsplanen,
som fremlagt på sidste møde, godkendes.
Og derudover ønsker ledelsen at anvende de øgede frihedsgrader
til at afkorte skoledagens længde med 2 lektioner på 4. årgang
og én lektion på 5.-8.klassetrin. disse konverteres til to-voksentimer i 2022-23.
Bestyrelsen godkender timefordelingsplanen for 22/23

-

Kl. 19.00
Status på
udbygningsplanerne –
herunder
udbygningsudvalgets rolle

Orientering og drøftelse

Profiler for ledige lærer- og pædagog-stillinger
Vi har oprettet to lærerstillinger i mobilitetspuljen i Aarhus
Kommune samt én SFO-pædagogstilling.

Ledelsen har d. 28.3. deltaget i møde med PPR og Plan og vil fremlægge Lars og
fra dette møde.
Lene
Hvilken rolle skal udbygningsudvalget spille?

Det berammede blev aflyst og erstattes med en invitation fra rådmanden
(på baggrund af forældrebrev fra bestyrelsen) Dette afholdes den 4. maj
kl. 18.30 med Rådmanden og bestyrelsen. Det undersøges om vi kan
afholde et formøde på Rådhuset og efterfølgende spise en middag i byen.
Det undersøges også, om mødet alternativt kan holdes på Risskov Skole
og dermed give rådmanden mulighed for at besigtige rammerne.
Lene finder tidligere høringssvar, hvor skolens bygningsmæssige
forfatning er problematiseret. I forbindelse med Indeklima-strategi
2020. (vedlagt)
Kl. 19.30
Orientering

Opdatering af skolebestyrelsen
på aktuelle forhold.

-

Velkomsthus for fordrevne ukrainere, Frydenlundskolen
Skolefesten afholdes den 19. maj. Skolen er i fuld gang med
planlægningen. Temaet er En Hyldest Til Aarhus

-

Brandøvelse: Vi har afholdt brandøvelse og fået erfaringer som
kan optimere vores arbejdsgange.

-

Sidste skoledag for afgangseleverne afvikles den 20. maj. Fra kl.
14.00 - 16.30 er der et alkoholfrit arrangement for alle 9. klasseelever i kommunen.
Skolen har tilsynspligt med eleverne frem til kl. 16.30.

-

Skakturnering den 7. april. Vi afholder et internt
skakarrangement på skolen. Der er tilmeldt 250 elever!!! Super
flot arrangeret af Vitus og Aron.
Skolen udarbejder ansøgning til Pulje til udefaciliteter AarhusIntra (aarhuskommune.dk)

-

-

Lene

Punkter til næste møde

Kl. 19.45
Evaluering af mødet
Kl. 19.55
Evt.

Planlægning af næste møde.
Mødet rykkes til d. 4.5.

Input til planlægning af valg til skolebestyrelsen.
På valg er: Kristian Krabbe, Lasse Ziska, Kirstine Moltzen og Lars
Budolfsen.
Møde med Rådmanden
Opfølgning på trafik-mødet ved Lasse, Finn og Grethe

Karen

God stemning til møderne.
Godt at der var god tid til budgetpunktet

Karen

Karen

