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Bemærkninger:

Dagsordenens Referat
pkt.
1.
Rundvisning på skolen
• LZ/TA & RR/JØN viser skolebestyrelsen rundt i to grupper
➢ Rundvisningen blev gennemført
2.

Elevrådet
➢ Ingen elever deltog i mødet

3.

Meddelelser
A) Formanden
➢ Forældrehenvendelse vedr. skolemøbler på 1. årgang
o Forældre til elever, der har fx rygproblemer, kan henvende sig til
læreren, så der kan findes en løsning fx i form af en stol med ryglæn
B) Skoleledelsen
➢ 40 års jubilæum, 1. oktober
➢ Besøg af Mattias Tesfay, 2. oktober
C) MED-udvalget
➢ Orientering fra mødet 4. oktober
o Pba medarbejdertrivselsundersøgelsen er der udvalgt 3 fokusområder:
”Vi taler om tingene på vores arbejdsplads”, ”Vi har et godt socialt
fællesskab” og ”Vi har tillid til hinanden”. Der er fremstillet plakater og
postkort, med formål at understøtte fokus.
o Der har været grænseoverskridende episoder i frikvartererne, hvor
mindre elever bl.a. har udvist voldsom adfærd og/eller groft sprogbrug.
Det har affødt behov for indsats, da det påvirker personalets
arbejdsmiljø samt elevers trivsel.
I en periode foretages registrering vedr. denne type elevadfærd samt
personalets magtanvendelse.

D) SFO-forældrerådet
➢ Intet møde siden sidste SB-møde
E) Skolekontaktrådet
➢ Orientering fra mødet 20. september
o Der er endnu ikke udsendt referat, men det forventes snarligt at være
tilgængeligt. Fra mødet fremdrages:
o Præsentation af rådets medlemmer
o Valg til div. poster, Bent Roldgaard blev genvalgt som formand
o Introduktion til budgetarbejdet
o Orientering om skolernes elevtal pr 5. september
o Evaluering af madordningen, ingen konsensus
▪ Der blev stillet spørgsmål ved, om det er nødvendigt, at
spørgsmålet vedr. madordningen skal indgå i
forældretilfredshedsundersøgelsen
o Der blev rejst spørgsmål ved, om SB-medlemmer fortsat ønsker, at
der skal udbetales diæter for deltagelse i SB-møder
▪ Risbjergskolens SB-medlemmer er åbne for forslaget om at
frasige sig diæterne, under forudsætning af at pengene
tilfalder skolen, eller alternativt kan modvirke besparelse på
skoleområdet
F) Kontaktforældre
➢ Der er nogle områder på skolens hjemmeside, der skal opdateres, fx ang.
hvem, der er kontaktforældre
G) Andre
➢ Intet

4.

Skolebestyrelsens årshjul og principper
• Kommentarer til årshjulet?
➢ Årshjulet ændres til at følger skoleåret
➢ Flg. skal tilføjes:
o Et SB-medlem deltager i første forældremøde på 0. årgang
o Markering af medarbejdernes dag
• Princip: ”Samarbejde mellem skole og hjem” – hvordan ønskes tilsyn?
➢ En lærer fra indskolingen og Mette Pedersen fra SFO informerer på SB-mødet
d. 15. november om samarbejdet mellem skole og hjem, fx hvordan der
arbejdes med inkluderende fællesskaber, og hvordan der arbejdes ift. elever i
udfordringer

5.

Driftbudget 2019
• Det kommunale budget 2019 medfører en række besparelser, der berører
skolen, bl.a.:
o Reduktion af undervisningsportaler
o Reduktion af skolens rammer
o Tildelingsmodel på SFO
o Ledelse på skolerne
•
•

Skolebestyrelsens anbefalinger til driftsbudgettet
o Skolens driftsbudget er ca. 2 millioner kr.
Tidligere år har SB anbefalet: elevdevices, cykelstativer, skolemøbler,
læringsmiljøer m.m.

➢ SB´s anbefalinger til kommende år: Læringsmiljøer, skolemøbler
6.

Trafiksituationen
• Hvordan ønskes det, at der bliver arbejdet videre med trafiksituationen?
➢ Der rettes henvendelse til Per Jensen ang. ønske om opsætning af ”stolper”
eller optegning af gule streger, hvor standsning er forbudt og flere
fodgængerovergange i nærområdet. Carsten Gutfeld Telling indtegner
ønskerne på et luftfoto af området, som kan fremsendes
➢ Forældre til elever på 0. årgang bliver ved skolestart informeret om
trafikreglerne omkring skolen, samt bliver opfordret til at gå eller cykle til skolen
➢ Efter ferier kan forældrene mindes om at gå eller cykle til skolen samt tage
trafikhensyn. Emnet kan være en del af trafikundervisningen af eleverne

7.

Markering af medarbejdernes dag
• Tiltag og datofastsættelse?
➢ Udskydes til næste møde

8.

Eventuelt
• Forslag til kommende punkter:
➢ Besøg af repræsentanter fra klubberne
➢ Skolens sundhedspolitik
➢ Opdatering af skolens trafikpolitik
➢ Social trivsel på skolen, hvordan arbejdes der med området?
➢ Følgeordningen
➢ Mobilfri skole

Denne del af mødet sluttede kl. 19.59

