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Skolebestyrelsesmøde Risskov Skole onsdag d. 04.05.2022 kl. 17.00-20.00 

 I personalerummet på Risskov Skole 

Kl. 18.30-19.30 besøg af og dialog med rådmanden 
 

Afbud: Lasse Nyrup, Kirstine 

 

Dagsorden 

 

Formål Uddybning/Referat Tovholder 

Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat  

Beslutning  Dagsorden og referat godkendes af bestyrelsen. Karen  

17.05 

  

Drøftelse 

 

 

Beslutning  

  

Forberedelse af valg til skolebestyrelsen  

https://www.skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg 

 

Der er valg til skolebestyrelsen. Ved dette valg skal der vælges fire 

medlemmer.  

Kristian Krabbe, Lasse Ziska, Kirstine Moltzen og Lars Budolfsen 

genopstiller ikke.  

Suppleanterne Lasse Nyrup og Pernille Lykkegaard stiller op til valget.  

 

Der er således to ledige pladser til en 4-årig periode og to suppleanter til 

en 2-årige periode.  

 

Ved vores kommende skolefest den 19. maj laver bestyrelsen en dialog-

stand fra kl. 17.30-18.00.  

Her kan forældre komme og få info om bestyrelsens arbejde og hvad det 

vil sige at sidde i en skolebestyrelse.  

Det skal samtidig bruges til at finde kandidater til det kommende 

bestyrelsesvalg. 

Karen  

https://www.skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg


                 

 

Lene udarbejder et opslag på Aula om selve eventet og det kommende 

bestyrelsesvalg.  

 

 

 

Kl. 17.20 Opdatering af skolebestyrelsen 

på aktuelle forhold. 

 Ledelsen v.  

Lene og  

Lars  

Spise-pause og forberedelse af næste punkt  

 

Kl. 18.30 

Dialog med rådmanden om 

kapacitetsudfordringerne 

på Risskov Skole nu og 

fremover  

 

Drøftelse    

Onsdag aften deltog rådmand Thomas Medom på en del af 

skolebestyrelsesmødet.  

 

Han havde ”inviteret sig selv” på baggrund af en forældrehenvendelse 

fra bestyrelsen om ønsket om at Risskov Skole også fremadrettet er 

værtsskole for specialklasser.  

 

Forældrenes henvendelse skulle også ses i lyset af de generelle 

kapacitetsudfordringer, som skolen qua elevtilgangen står i, hvor en 

udfasning af specialklasserne jo har været nævnt som et muligt håndtag.  

 

Forud for rådmandens besøg, havde hans embedsværk udarbejdet et 

notat, hvori kapacitetsudfordringerne blev beskrevet og ligeledes blev 

der skitseret forskellige scenarier på løsningsforslag.  

 

Nedenfor i stikord lidt om rammerne: 

- Lige nu har vi i forhold til 42 klasser et lokaleunderskud på 3 

lokaler, og dette forstærkes løbende hen imod 2026, hvor vi 

Kristian 

Lars B 

Lasse N 



                 

forventes af have mere end 50 klasser. –  

- Man vil ikke inddrage mere af det grønne område, idet vi med 

væksten også har brug for udendørs faciliteter. –  

- Hvis vi beholder vores specialklasser, vil vi fremover være en 5-

sporet skole.  

- Hvis specialklasserne ikke tæller med, vil vi være 4,5-sporet. - | 

forhold til bebyggelsesprocenten på matriklen har vi plads til at 

udbygge skolen med 1500 m2, svarende til behovet for en 4,5-

sporet skole. Hvis vi skal udbygge til 5-sporet, vil det kræve 

3000 m2.  

 

Mulige løsningsforslag:   

A: En satellitskole (målrettet enten ind- eller udskoling) på en anden 

matrikel, men fortsat i distriktet. Man leder i øjeblikket efter 

overskydende bygninger og/eller grunde.  

 

B: Forskellige kombinationer af udbygning, med/uden specialklasser og 

skoledistriktsændringer.  

 

På mødet deltog også kontorchef for PPR, Helle Mølgaard, kontorchef 

for Plan, Anne Marie Due Schmidt og B&U-chef Stefan Christiansen.  

 

Bestyrelsen fik (med især Kristian Krabbe som bestyrelsens talsperson) 

mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægget samt udtrykke 

bestyrelsens holdninger og egne ideer.  

 

Bestyrelsen var især meget klare på, at de ønsker en skole med en vis 

form for diversitet, hvilket rådmanden var meget tilfreds og glad for. 

Der var en god lydhørhed og respektfuld dialog.  

 



                 

Konklusion:  

Der arbejdes fortsat på at undersøge begge scenarier (A og B). 

Rådmanden er åben for at undersøge muligheder, der involverer andre 

magistrater.  

 

Skolen pointerede over for gæsterne, at vi er stolte af at være det 

naturlige skolevalg for distriktets elever/forældre, og vi vil gerne værne 

om det gode ry, vi har.  

Vi ønsker også at værne om vores historie (snart 100 år) og vores 

betydning i lokalsamfundet. Vi er stolte af skolen og det arbejde, vi 

præsterer.  

 

Kl. 19.30  

Evaluering af dialogmødet. 

Hvad tager vi med os? 

 

Drøftelse  

 

 

Bestyrelsen var enige om, at det var et positivt møde med Rådmanden. 

Bestyrelsen følte sig både hørt og anerkendt under mødet.   

Kristian 

Lars B 

Lasse N.  

Kl. 19.50 

Punkter til næste møde  

Drøftelse  

 

 

Beslutning  

Næste møde er sammenfald med det halvårlige dialogmøde for 

skolebestyrelser med rådmanden. Tema: Forældres rolle i bredere 

børnefællesskaber.  

 

Tidspunktet er kl. 17.30-19.00 og foregår på Rådhuset.  

Lene tilmelder følgende: Pernille, Camilla, David (SFO-forældrerådet), 

Lars P, Grethe og Lene.  

Lasse N? 

Karen  

Kl. 19.55 

Evt.  

  Karen  

 


