Dagsorden
RISBJERGSKOLEN
Skolebestyrelsen

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 17.00 – 19.00 i personalerummet
Katrine Høybye Frederiksen
Julie Iben Rothe
Britt Størk-Hansen
Rikke Peters
Hans Henrik Møller Velling
Carsten Gutfeld Telling
Ditte Wedell Pape
Thomas Borvang
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Thomas Lütken
Mette Pedersen
Asta Wichmann Nielsen
Jens Martin Bennekou
René Rasmussen Sjøholm
Lis Apitz
Tania Kristiansen
Jørgen Niclasen
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Afbud

Bemærkninger:
.

Ref. Tania Kristiansen
O = Punkter til orientering
D = Punkter til drøftelse
B = Punkter til beslutning
1. Elevrådet (O)
De har ikke haft mødet efter det sidste SB.
Jens og Asta har fået brev fra en forældre, som ønsker mere tid til konfirmationsforberedelse.
Ledelsen er begyndt at se på elevrådets forslag. Nogle ting skal afklares med Dorte (rengøring) og Finn (teknisk serviceleder).
2. Meddelelser (O)
A) Formanden Intet
-

B) Skoleledelsen
- SKOK-mødet d. 21. februar 2019 afholdes på Risbjergskolen – det er vores tur. Vi
har mulighed for en halv times rundvisning inden. Lis og Tania deltager.
- Utilsigtet afprøvning af alarm – brandalarmen kender vi alle godt og skolen kan evakueres lynhurtigt. De øvrige er under udarbejdelse. Vi kan orientere eleverne om, at de
skal gøre, hvad den voksne siger.
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- Opfølgning vedr. 2-delingen – PU har arbejdsdag og på lærermødet har der været
drøftelser vedr. traditioner, teamdannelse, lokalefordeling samt mødestruktur. Der er sendt
spørgeskema ud til alle lærere vedr. hvor de ser sig selv, tryghed (fagligt og personligt). Vi
har ikke meldt det ud til forældrene endnu. Vi melder det ud til alle forældre. Q&A vil være
en god idé. Vi kan evt. trykprøve den hos SB.
- Det er politisk vedtaget, at grænsen for det frie skolevalg på Risbjergskolens nuvære
nde 1. årgang og den kommende 0. årgang (pr. august 2019) er blevet sat ned 22 elever
pr. klasse.
Det skal evalueres om et år.
- Teknisk service leder og assistent – man vil lave en ny struktur. Teknisk serviceleder
bliver på skolen, men assistenterne skal høre under TOE og centraliseres i et korps, som
sendes ud på skolerne og daginstitutionerne. Vi ved endnu ikke, hvordan det vil fungere.
Der vil ikke være to mand på skolen. Det vil blive evalueret efter et år.
-Invitation til konference d. 24.1 kl. 16 -20 om ikke-rygning. Lis er tilmeldt. Ditte, Julie og
Katrine er interesserede og Lis sender mailen videre.
- Forældrehenvendelse vedr. brugen af iPads, tages op på et kommende SB-møde.
C) MED-udvalget
- Næste møde 20. dec.
D) SFO-forældrerådet
Forældremøde – der var flere end sidste år. I aula 0., 1. og 2. i aulaen og 3. årgang på
SFOen. Årshjulet kommer ud på Intra.
Valg til forældrerådet – Jakob Toft blev valgt. Aftenen sluttede af med dilemmaer, som pædagogerne møder i hverdagen. Forældrerådet blev konstitueret.
Personalet oplevede mødet som rigtigt godt. Alle var oppe at fortælle om deres projekter.
På 3. årgang orienterede Jørgen om overgangen til klub og kriterierne for optagelse på
klub. 8.1.19 sidder Jørgen med klubberne og fordeler børnene. Et kriterie er, at klasserne
ikke skal deles. Forældrene forstod dilemmaet og er informeret.
E) Skolekontaktrådet
22.11.18 – referatet er endnu ikke udsendt.
Orientering fra René vedr. budgettet. Fokus på sygefravær hos personalet. Fælles strategi
blev præsenteret.
Ditte nævnte kost- og sundhedspolitik. Der er en kommunal politik vedr. kost. Der var
stemning for at tage det op.
Mobilfri skole bliver muligvis også et punkt.
Hvordan kan man få forældrene til at møde op til SBs arrangementer?
Fælles elevrådet vil have fokus på hvad en god skole er.
UU-vejlederen flyttes til Hvidovre.
Næste møde d. 21.2 her.
F) Kontaktforældre – intet
G) Andre –
Ditte var til Skole og forældres landsmøde i Viborg fredag. Man var delt ind i temacaféer –
der var ti. Ditte valgte to – brug af data i SB arbejdet. LIS – kan vi bruge nogle af de data i
vores tilsyn?
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Det andet tema – den varierede skoledag – hvordan – hvordan tager man hensyn til de
forskellige elevgrupper?
Vinderen af skoleudvikling – fine initiativer, men Risbjergskolen er rimeligt godt med. Det
kan være vi burde være med i DM.
SBs fakkelarrangementet – lærerne oplevede det fungerede fint. De var glade for det.
Nogle forældre ville gerne have vidst det. Det var ret stemningsfuldt. Det var en morgenhilsen ☺ Det kunne blive en tradition d. 1.12?
3. Høring vedr. ”Forlængelse af aftalen om konfirmationsforberedelse”

(D +B)

-

Drøftelse pba det fremsendte høringsmateriale
Det kunne være interessant at vide, hvor mange der egentlig bliver konfirmeret.
Vi tænker det er ca ½ af klasserne, som bliver konfirmeret.
Pt går de til det efter skoletid bortset fra konfirmanddagene.
Hvis det fungerer fint nu, så lad os vente et år.
Kunne man anbefale at man undersøger hvor mange elever
det drejer sig om?

-

Udfærdigelse af høringssvar
Vi bakker op om, at vi følger forslaget om udsættelse.

4. Høring vedr. styrelsesvedtægten for folkeskolerne samt bilaget om reglerne for skolebestyrelsesvalg
(D +B)
-

Drøftelse pba det fremsendte høringsmateriale
En del af det er rettelser, og det ser ikke ud til der er revolutionerende ændringer.
Kan man lægge den politiske sag ved næste gang? Så kan vi bedre se hvorfor den
er lagt op, og hvilke overvejelser de har haft. Vi kan bede om mødearket fra sagen.
SFO-repræsentanten har en fast plads i SB med stemmeret – er det nyt?
Erhvervsrelevante personer har også stemmeret – er det nyt? Hvorfor skal de have
stemmeret?
ER SFO repræsentanten obligatorisk? De har vist glemt at rette…
s. 3 § 1 … kan være og på s. 6 § 17 … udpeger SFO rådet en repræsentant – har
de glemt at rette?
Vi har tidligere drøftet den forskudte to-årige periode – vi sidder en næsten ny SB.
Det ville være hensigtsmæssigt med en forskudt to-årig periode.
Vi har tidligere drøftet om det kunne være andre end næstformanden som blev formand, hvis formanden stoppede. En suppleant træder ind, hvis et medlem stopper.

-

Udfærdigelse af høringssvar
Det kunne stadig være interessant med forskudte valgperioder, for at undgå for
mange udskiftninger på en gang. Ændres på relevante steder. Det er for at sikre
kontinuitet. Nye forældre som gerne vil deltage i SB.
s. 3 § 1 stk. 5 – ”… forhandlinger..” pudsigt ord – vi forhandler jo ikke. Kunne man
udskifte ordet med orientering?
Ellers ok.
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5. Driftsbudget 2019 (D & B)
- Fremlæggelse og godkendelse
Lis orienterer om ”det lille budget” – det store budget bruges på lønninger og vand,
el etc. Vi afsætter en dag med vejlederne, ledelse samt økonomisekretær, hvor vi
gennemgår budgetønsker. Op til dette møde lægges sedler til de fagansvarlige,
som indhenter ønsker fra kollegaer etc. Der kommer mange ønsker. Det er spændende at se, hvor meget der ønskes for og hvad. Alle punkter løbes igennem. Der
var ønsket for mere end vi havde budget til, men vi landede fint.
SB ønskede – elevdevices, cykelparkering, skolemøbler
Alle elever har en device, vi har fået flere cykelstativer, i dag er der ankommet skolemøbler til 10 klasser. Til foråret kommer der lidt flere – og så har alle klasser fået
nye møbler.
Læringsmiljøer – fx indrettede vi grupperum på 1. og 2. sal for et par år siden. Desværre har de møbler ikke levet længe.
I år – skolemøbler – de er indkøbt.
Læringsmiljø – der er afsat 46.624 til fx gulvfolie – bord med lys til billedkunst - opslagstavler. Ved to-delingen – der er det rart at have penge til at indrette læringsmiljø til årgangen. Vi skal drøfte dette nærmere i PU.
Reserven – der ligger 200.000 kr., som vi fik fra NOVO-fonden, som skal bruges til
området ved PLC, hvor der skal laves noget naturfagligt. Vores kopiudgift er overskredet, da vi har købt nye kopimaskiner.
Thomas oplevede, at SFOen har stor glæde af deres pædagogiske weekend,
kunne måske også være interessant for skolen ifb. to-delingen - at få det kørt godt
ind. Det behøver ikke være stort, men en god start er vigtig.
Licenser er knyttet op på elevtal.
Budgettet er godkendt.

6. Eventuelt (O)
-

Forslag til kommende punkter:
o Besøg af repræsentanter fra klubberne
o Skolens sundhedspolitik – i første omgang i SKOK – Ditte har taget det op
på SKOK.
o Ikke -uddannelsesparate elever, hvad gør man her på skolen? Gert W. inviteres. Han har tidligere deltaget på SB.
o Oplæg fra lærere og pædagoger om, hvordan vi arbejder med trivsel på skolen i januar
o Oplæg om følgeordningen
o Mobilfri skole
o Trafiksituationen – der følges op.
o Præsentation af SB, Den skal tages op igen. Thomas kommer med input og
sendes rundt inden næste møde og det besluttes endeligt på næste møde.
o Vores julehilsen sendes først ud i næste uge.
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