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SKOLEBESTYRELSEN 

Mandag d. 28.2. 2022 

 
Mødeleder: Lis Apitz 
Deltagende faglige leder & referent: Tania Kristiansen 
Til stede: Pelle Skovmøller (It-vejleder) under punkt 1 
Hans Henrik Velling, Julie Rothe, Kathrine Høybye Frederiksen, Charlotte Strandfelt, Josefine 
Berg, Flemming Bech, Lis Apitz, Tania Kristiansen 
 
Afbud:  Carsten Gutfeld Telling, Peter Teglskov og Rikke Peters, Andreasz (elevråd) og Mathias 
(elevråd) 
 
 
O = Punkter til orientering   D = Punkter til drøftelse   B = Punkter til beslutning 

 

1. Skolernes brug af Google ift GDPR  

Pelle (It-vejleder) orienterer om hvordan g2650 bør bruges. De tjenester, vi ikke har aftaler med, er 

lukket ned. Man kan ikke bruge sin googlekonto til at logge på de tjenester, som ikke der ikke er 

aftale med. Derudover er der oprettet et whitesheet for det vi må benytte. Der skal laves 

databehandler aftaler med de tjenester vi må benytte. Fx er Youtube, maps lukket.  

Alt det som vi bruger i google, ejes af kommunen.  

På skolen skal vi tale om datasikkerhed. Fx fjerne dokumenter med fortrolige oplysninger. Det vil 

blive indskærpet overfor elever og forældre at chromebooks og iPads er et skoleredskab. Man må 

fx ikke se Netflix på den. 

Der er forløb fx for 4. årgang, når de får chromebooks. I uge 6 drejer det sig om fx deling af 

billeder.  

 

2. Meddelelser   

A.    Elevrådet - intet 

B.    Formanden - afbud 

C.   Skoleledelsen 

• Etablering af låge i banden omkring Multibanen  for at gøre det mere handicapvenligt 



• Afgangsprøverne er reducerede i år (som sidste år) pga corona. Eleverne skal udelukkende 
op i dansk, skr. matematik og mundtlig engelsk.  

• Lis gennemgår en vikarfolder, som vil blive udleveret til vikarerne på skolen, så de er klar 
over vores forventninger. 

D.   MED-udvalget 

Møde i dag. Dagens hovedpunkter var  procesplan for arbejdsfordelingen, brug af bussen i 
skoletiden, APV og handleplaner. 

E.    SFO-forældrerådet - intet 

F.    Skolekontaktrådet - intet 

G.   Kontaktforældre - intet 

H.   Andre - intet 

3. Handleplaner på baggrund af APV- og medarbejdertrivselsundersøgelsen (jf. årshjul)                                   

3i1 undersøgelsen: medarbejdertrivsel, ledelsesevaluering samt APV. 

Ang. ledelsesevalueringerne– de faglige ledere skal ud i sine egne team med Lis og drøfte 
evalueringen samt være nysgerrige på den.  

APV og medarbejdertrivselsundersøgelsen: Der er udvalgt områder, som der skal handles på. En 
stor del af personalet har følt sig stressede i det sidste halve år. Vi skal være nysgerrige på dette, 
og vi gerne have en stresscoach på et møde, hvor hele personalegruppen er tilstede.  

Indeklima – en stor del af medarbejderne føler sig generede af støj særligt i personalerummet. Vi 
skal dog finde ud af, hvor og derefter undersøge det. Vi kan derefter få nogle kloge mennesker ud 
og hjælpe os med, hvad vi kan gøre for at mindske dette.  

I SFOen opleves det, at ventilationen støjer, samt det er vanskeligt at regulere temperaturen. 
Teknisk serviceleder er inddraget i løsningen af problemet. 

Både lærere og pædagoger vil gerne anbefale en ven at søge job hos os, dette er positivt og dette 
vil vi gerne fastholde og udbygge. Vi fastholder hilsepligt, på Risbjergskolen hilser vi på hinanden. 

Et andet område er, at trivslen skal understøttes.  

Arbejdstilsynet har tilkendegivet at de vil komme. 

 

 

4. Timebudget og opgaveoversigt samt procesplan for arbejdefordelingen (jf. årshjul)  

Lis gennemgår procesplanen, timebudget samt opgaveoversigt. SB synes det er en god idé at 
konvertere 2 ugt. lektioner til elever, som ikke går til konfirmationsforberedelse. Timerne ligger nu 
mandag i 7. og 8. klasse. 

5. Bevægelse i undervisningen (jf. årshjul)  

Vi ser en del bevægelse i indskolingen, men mindre efterhånden som eleverne bliver ældre.    
Corona har spændt ben for dette. Aktive pauser ses. Vi håber, dette kan komme i gang igen, vi 
skal have fokus på det igen. Næste gang der skal udarbejdes et årshjul, kan man overveje om 
dette fortsat skal være på. 

6. Aflyst undervisning og differentieret undervisning (jf. årshjul)  



Er ligesom alt andet præget af corona. 0. – 6. klasse skal vikardækkes. 7. – 9. klasse – her vil vi 
gerne vikardække, men det er ikke altid muligt at få vikarer. Derudover er der fag, som er 
vanskelige for vikarer at undervise i fx fysik/kemi. Louise, som er vikardækker, gør det rigtig godt. 
Vi benytter meget gerne lærerstuderende som vikarer, men også de unge vi har. 

7. Eventuelt  

Ærgerligt at elevrødderne ikke er med på møderne. Spørge dem hvad kan gøres bedre for dem på 
SB møderne – fx at deres punkt er først på dagsordenen og punkter der relevante for dem først på 
dagsordenen. 

SFO 4 ledige stillinger - 2 faste og vikariater. Der var samtaler i sidste uge, alle 4 stillinger er endnu 
ikke besat. 

Charlotte orienterer om pensionerede lærere – skolens venner https://skolensvenner.dk/ ,som 
tilbyder at komme ud på skoler – dog ikke som vikarer. 
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