
 

 

 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

Torsdag d. 27.1. 2022 kl. 17.00 – max. 20.30  

 

 
Mødeleder: Lis Apitz 
Deltagende faglige leder & referent: Casper Lauridsen 
Tidsholder: Carsten Gutfeld Telling 
Deltagere: Peter (Pædagog/SFO), Flemming (lærer/TR), Hans Henrik, Josefine, Julie, Katrine, 
Carsten (formand) 
 
Afbud: Rikke Peters 
 
 
Dagsorden 

 
1. Meddelelser  

2. Fokuspunkter fra elevrådet 

3. Opskrivning til kommende 0. klasser  

4. Skolebestyrelsens regler for valg til skolebestyrelsen   

5. Tidsplan for valg til skolebestyrelsen  

6. Planlægning af årsberetning samt fremlæggelsen af den 

7. Evaluering af skolefotografering indeværende skoleår  

8. Skolens kommunikationsstrategi  

9. Drøfte begrebet ’Lektier’ 

10. Eventuelt  

11. Den lukkede del af dagsordenen                                                                         

 
 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Carsten Gutfeld Telling   Lis Apitz  
Formand for skolebestyrelsen  Skoleleder 



O = Punkter til orientering   D = Punkter til drøftelse   B = Punkter til beslutning 

 

1. Meddelelser (O)                                                                                                          

A.    Elevrådet 

 Ingen meddelelser.  

B.    Formanden 

Carsten har endnu ikke hørt fra de forskellige centre vedrørende hallen. Hvis ikke der bliver 
svaret indenfor en uge, så vil Carsten sende en rykker. 

C.   Skoleledelsen 

Drøftelsen af handleplan på baggrund af medarbejdertrivselsundersøgelse udsættes, da 
den fortsat er under udarbejdelse (Jf. årshjul et punkt på januarmødet) 

Elevtrivselsmålingen bliver der åbnet for den 20.1. Den kører i en måned. 

Der bliver ændret på corona-restriktionerne, men vi venter på at centeret kommer med 

de endelige ændringer. Herefter bliver personale og forældre orienteret.  

Featureugen bliver ændret fra uge 12 til uge 14 – dette er udmeldt på Aula. 

D.   MED-udvalget 

      Der var en drøftelse omkring brugen af idrætssalene i eftermiddagstimerne. SFO’en har 

oplevet, at salene har været brugt af vikarer der har taget klasser ned i salene. SFO’en har ud 

over almindelig idrætsundervisning førsteret til salene i disse lektioner. Vikarerne skal desuden 

ikke tage klasser over i idræt medmindre der er tale om idrætslektioner. Dette er efterfølgende 

drøftet med den vikaransvarlige.  

E.    SFO-forældrerådet 

 Der er ikke afholdt møde siden sidst. Der er planlagt møde i næste uge.             

F.    Skolekontaktrådet 

 Der har ikke været møde siden sidst. 

G.   Kontaktforældre 

 Der er ikke kommet nogle henvendelser. 

H.   Andre 

2. Fokuspunkter fra elevrådet (jf. årshjul) (O)                                                                        

3. Opskrivning til kommende 0. klasser (jf. årshjul) (O)                                                           

 Indskrivningen er overstået nu. Der er 80 elever indskrevet, hvilket vil betyde 3 klasser.  

4. Skolebestyrelsens regler for valg til skolebestyrelsen) (D & B)                         

Bilag tidligere fremsendt  

Det foreslås at der skal være en drøftelse omkring om halvdelen af SB-medlemmerne skal 
være på valg hvert 2. år og den anden halvdel hvert 4. år. Julie undersøger om man kan 



sidde i skolebestyrelsen henover et kommunalvalg og herefter træffes der en afgørelse 
herom.  

Ifølge styrelsesvedtægterne skal der være 5-7 forældre. Der er flertal for, at der fortsat er 7 
forældremedlemmer i skolebestyrelsen.  

Stemmeformen (elektronisk eller fysisk) skal også vendes. Hvordan skal man kunne give 
sin interesse for at være kandidat til kende samt hvordan skal man kunne stemme på 
kandidaterne? – Centeret kan afhjælpe med at afholde afstemningerne elektronisk. 

Konstitueringsaftalen for formands- og næstformands posten er for en 2-årige periode.  

Det skal gøres klart for mulige interesserede til skolebestyrelsen, hvad det vil sige at sidde i 
skolebestyrelsen samt hvad arbejdet indeholder (form og indhold). 

 

 

5. Tidsplan for valg til skolebestyrelsen (D & B)                                                                    

 Det udsendte materiale fra centeret vedrørende tidsplanen for valg er god bortset fra at der 
ikke kan afholdes valgmøde på skolerne i uge 15 (påskeferien) – foreslås derfor at tidsplanen 

herfra rykkes en uge frem. Der skal desuden være tid i tidsplanen til at kunne rykke for 

kandidater en gang, hvis ikke der er nok. Der blev drøftet enkelte justeringer ift. ugerne for de 

forskellige handlinger i procesplanen.  

 Vælgermødet skal afholdes fysisk torsdag d. 7/4 fra kl. 17.00– der vil være tilbud for at børnene 

bliver passet i dette tidsrum – evt. på skolens legeplads hvor der er voksne der holder tilsyn med 

dem. På mødet vil der være mulighed for at spørge de nuværende skolebestyrelsesmedlemmer 

om arbejdet i skolebestyrelsen.  

6. Planlægning af årsberetning samt fremlæggelsen af den (jf. årshjul) (D & B)                   

 Fremlæggelse af årsberetningen sker torsdag d. 7/4 i forbindelse med vælgermødet i Aula’en. 
Årsberetningen gives på skrift til de fremmødte forældre på dagen.  

  

7. Evaluering af skolefotografering indeværende skoleår (D & B)                                         

o Evaluering af skolefotograferingen 

Der er generel tilfredshed med skolefotografen. Der er dog nogle tilbagemeldinger omkring 
den kvindelige fotograf og hendes sprogvalg overfor enkelte børn.   

o Lis Apitz er kontaktet af årets samt tidligere års fotografer ang. kommende skoleår. Der skal 
tages en beslutning vedr. hvilken fotograf, der skal indgås aftale med.  

 

8. Skolens kommunikationsstrategi (D)                                                                                 

o  Casper Lauridsen har tidligere udsendt det tilrettede udkast. Bestyrelsen har mulighed for 
en endelig kvalificering. 

Skolebestyrelsesmedlemmerne sender hurtigst muligt bud på rettelser/tilføjelser til Casper. 

Casper drøfter desuden SFO’ens del i kommunikationsstrategien med 

medarbejderrepræsentanten i SFO kontaktforældrerådet og Hans Henrik. 

 



9. Drøfte begrebet ’Lektier’ (jf. årshjul, lige år) (D)                                                                 

Der har været en enkelt forældrehenvendelse omkring dette emne. 

Lektier der gives for hjemme, skal være af karakter af træning i de yngre klasser og forberedende- 
og trænende karakter i de ældste klasser.  

Risbjergskolen er ikke en lektiefri skole. 

Nogle forældre vil gerne have flere lektier / træningsopgaver så deres børn bliver dygtigere og så 
der bliver skabt nogle gode vaner. 

Der appelleres til at man tager snakken lokalt i klasserne med lærerne i teamet omkring behovet 
for lektier / træningsopgaver.  

 

10.  Eventuelt (O)                                                                                                         

11.  Den lukkede del af dagsordenen (O)                                                                                

 

Forslag til emner til kommende møder: 

• Drøftelsen af handleplan på baggrund af medarbejdertrivselsundersøgelse udsat fra 
januarmødet, da den endnu ikke udarbejdet 

• Trivselsindsatser - klasse/årgangsvis og skolen overordnet 

  
 


