Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 15.11.2018
Mødt Afbud

Fravær

Mødt Afbud

Katrine Høybye Frederiksen

x

Thomas Lütken

Julie Iben Rothe

x

Mette Pedersen

Britt Størk-Hansen

x

Asta Wichmann Nielsen

x

Jens Martin Bennekou

x

René Rasmussen Sjøholm

x

Lis Apitz

x

Tania Kristiansen

x

Jørgen Niclasen

x

Rikke Peters

x

Hans Henrik Møller Velling

x

Carsten Gutfeld Telling
Ditte Wedell Pape

x
x

Thomas Borvang

x

Fravær

x
x

Bemærkninger:
.

Dagsordenens Referat
pkt.
1.
Principper
• ”Samarbejde mellem skole og hjem”, fremlægges af lærerrepræsentant
➢ Punktet udsættes til januarmødet pga. lærerrepræsentants sygefravær
2.

Elevrådet
• Elevrødderne fremlægger
➢ Julie Raabo er udtrådt af skolebestyrelsen. Jens Martin Bennekou fra 7. b er
indtrådt i stedet
➢ Elevrådet har været på årets elevrådstur, hvor der er arbejdet med indkomne
ønsker fra klasserne. Disse omhandler skolegård, gange, toiletter, rengøring
mv
➢ Der er arbejdet med planlægning af årets kampagner: skralde-, toilet-, trivselog grøn dag
➢ Elevrådet har udarbejdet ansøgninger, som videreformidles til skolebestyrelsen
og skoleledelsen. Skoleledelsen drøfter ansøgningerne og giver elevråd og
skolebestyrelsen tilbagemelding
➢ Eleverne arbejdede selvstændigt ud fra udstukket struktur
➢ Det var en god tur med højt engagement

3.

Meddelelser
A) Formanden
➢ En stor del af skolebestyrelsens medlemmer deltog i Centerets kursus vedr.
skolebetyrelsesarbejde. På baggrund af det kan det konstateres, at
Risbjergskolens bestyrelse allerede har et godt grundlag qua den tidligere
bestyrelses arbejde
B) Skoleledelsen

➢ René Rasmussen Sjøholm er fra d. 19.11 konstitueret som Centerchef for
skole og uddannelse. Pr samme dato er Lis Apitz konstitueret som skoleleder
og Tania Kristiansen som viceskoleleder
➢ Tilbagemelding vedr. møde med BUV d. 25.10 ang. brug af Sønderkær skolen,
hvor René Rasmus Sjøholm og Hans Henrik Velling deltog. Risbjergskolen er
ikke interesseret i at henlægge en del af undervisningen til Sønderkær skolen
og fremførte begrundelserne for det. Der arbejdes på at finde en anden løsning
➢ Nye skolemøbler bestilt til fem årgange med levering i foråret, hvilket betyder,
at alle klasser har fået nye møbler inden for den sidste årrække
➢ Det grønne område ved PLC bliver afskærmet ved opsætning af hegn med
henblik på etablering af udendørs naturfagligt læringsmiljø. 6. klasserne har
udarbejdet forslag til indretning, der bliver ligeledes udfærdiget forslag fra
professionelt hold
➢ Der bliver i øjeblikket plantet træer ved boldbanen – erstatning for tidligere
fældede træer
C) MED-udvalget
➢ Intet møde siden sidst
D) SFO-forældrerådet
➢ Der afholdes SFO-forældrerådsmøde efter forældremødet d. 22.11
E) Skolekontaktrådet
➢ Intet møde siden sidst. Ditte Wedell Pape har udsendt dagsordenen til
kommende møde til SB-medlemmer. Ditte modtager gerne input inden mødet
F) Kontaktforældre
➢ Intet
G) Andre
➢ Intet
4.

Markering af medarbejdernes dag
• Tiltag og datofastsættelse?
➢ Lærernes dag (5. oktober) er et internationalt koncept, der afvikles årligt
o Ønsker skolebestyrelsen at lærernes dag bliver markeret, eller skal det
være medarbejdernes dag i stedet? – eller alternativt undervisernes
dag?
o Skolebestyrelsen besluttede, at der skal være en markering af
undervisernes dag fremover, men på samme dato som lærernes dag
o I år markeres dagen på Risbjergskolen fredag d. 30.11
➢ Markeringen kan ske ved f.eks. levering af kage til frokostpausen, et træ til
skolen med hilsner fra elever, en chokoladebar eller æble til hver enkelt
påklistret en hilsen
➢ I nogle klasser markeres lærernes dag af forældrene og/eller elever –
skolebestyrelsen opfordrer de øvrige forældregrupper og/eller forældreråd at
støtte op om markeringen
➢ Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Julie Iben Rothe og Katrine
Høybye Frederiksen med formål at planlægge markeringen d. 30.11
➢ Julie Iben Rothe er tovholder ift. markering af undervisernes dag 2019

5.

Risbjergskolens afdelingsstruktur
• Udmelding om afdelingsstrukturen på skolen pr. 1.8.19
➢ Kommende skoleår overgår skolen til at være to-delt, hvilket betyder, at
yngsteafdelingen fremover består af 0.-5. årgang og ældsteafdelingen af 6.-9.
årgang.
➢ Hensigten med ændringen er primært at minimere klassernes ”tvungne”
lærerskift, samt at 4. årgang ikke bliver påvirket af mange ændringer i samme
periode f.eks. klubstart ud over lærerskift
• Orientering om proces, bagudrettet og fremad
➢ Overvejelser og drøftelser ift. 2- eller 3-delt skole er foregået igennem en
årrække.
o Der er indhentet erfaringer fra andre skoler, der er 2-delt.
o Drøftelserne er foregået i skolens personalegruppe samt pædagogiske
råd
o Spørgeskemaundersøgelse i personalegruppen, hvor 85 % var positivt
stemt ift. 2-deling

6.

Kontaktforældrefolder 2019
• Revidering af folderen
➢ Folderens indhold blev drøftet og på den baggrund tilrettet. Den reviderede
udgave udsendes til SB til endelig godkendelse
➢ Folderen skal fremover udsendes hvert år i begyndelsen af skoleåret

7.

Eventuelt
➢ Næste møde d. 11.12 bliver et to-timers møde efterfulgt af julemiddag
➢ Status på det videre arbejde vedr. trafiksituationen, Carsten Gutfeld Telling
udarbejder forslag til optimering
➢ Præsentation af skolebestyrelsen udarbejdes pr mail og formidles derefter til
skolens forældre med julehilsenen
o På skolens hjemmeside findes basale informationer om
skolebestyrelsen, de enkelte medlemmer har mulighed for at uddybe
informationerne
➢ Pjecen vedr. Faglig strategi for Centret for skole og uddannelse blev uddelt
➢ Forslag til kommende punkter:
o Besøg af repræsentanter fra klubberne
o Skolens sundhedspolitik – i første omgang i SKOK?
o Oplæg fra lærere og pædagoger om hvordan vi arbejder med trivsel på
skolen
o Oplæg om følgeordningen
o Mobilfri skole

Denne del af mødet sluttede kl. 20.00

