
 

Skolebestyrelsesmøde 
Tidspunkt:   16. jan.2020 kl.19-21 

Mødeleder: Lone Foged, Referent: Sine Erlandsen, Sted: Personalerummet 

Deltagere: Lone Østergaard, Lotte Borg, Camilla Axelsen, Kirsten Ejby, Mohammad Hemad, Lene Vahl, Janni Clausen, Roar Hylleberg, Katrine Maruri Zorzabalbere, 

Christina Gilling, Pernille Wessel, Sine Erlandsen 

 

Fra elevrådet: Marie Hermansen, Sif Ankjer Vedel 

Afbud: Jacob Hedelund, Peter Stougaard 

Dagsorden 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.20 ● Elevråd  

● Skoleavis mm 

Sine og elevrådet • Link til skoleavisen:  www.risingavisen.home.blog    

19.20-19.25 • Afsluttende omk. ”hul i 

hegnet” v.Vibevej 

Roar • Roar følger op på at sende et skriftligt svar. 

19.25- 20.10 Nyt fra skolen 

• Byggeplaner – 

gennemgang med plads til 

spørgsmål mm. 

• Tek.service - personale 

• Nye fraværsregler  

• Fastelavn - 

opmærksomheder 

Pernille og Sine • Skolen er blevet bevilget 8,1 millioner til ombygning og 

renovering. Der skal etableres nyt HD-lokale, nyt 

forberedelseslokale til det pædagogiske personale, nyt 

personalerum samt to nye klasseværelser. 

             Rådgiverne har allerede været på besøg. 

             Der er nedsat et såkaldt byggeudvalg bestående af selvvalgte                     

             lærere/pædagoger samt MS og PW. 

• Skolens teknisk serviceleder har fået nyt arbejde. Da teknisk 

serviceafdelingen ikke længere hører under skolen vides 

endnu ikke, hvornår skolen får en ny teknisk serviceleder. 

Der vil fremover være fokus på, at der ikke sker 

opgaveglidning. 

 

• Elevrådets kommentarer til de nye fraværsregler: Det har 

krævet tilvænning for alle elever at møde til tiden, da det at 
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komme et par minutter for sent ikke før har haft 

konsekvenser. Eleverne har været ret frustrerede. Alligevel 

kan der mærkes en positiv forskel. Det tages seriøst, at man 

skal møde til tiden. Da eleverne også er blevet omhyggelige 

med at fortælle årsagen til deres fravær, er der blevet skabt en 

gennemsigtighed, som er positiv. 

• For at imødegå eventuel forvirring på selve aftenen foreslås 

det, at der laves en oversigt over hvilke lokaler de forskellige 

aktiviteter er i. 

20.10-20.20 kaffe/the pause   

20.20-20.40 • Risingskolen – 

lokalområdets folkeskole? 

Fælles drøftelse • Elevrådets kommentarer til punktet: Det er vigtigt at fortælle 

”den gode historie”. For forældre og børn der går på skolen er 

det tydeligt, hvordan skolen prioriterer alsidighed mv., men 

udefra hører man mest om de negative ting. Vi er "bare" en 

folkeskole, og man hører meget om alle de ting Fri- og 

Privatskoler kan give børn. Vi snakkede om, at det måske 

handlede om at møde op i børnehaver til et møde hvor 

forældrene var tvunget til at høre på os. Man kunne jo evt. 

tage en glad forælder til et barn på skolen eller en elev med. 

• En privat rundspørge viser, at forældre kigger meget på 

skolers hjemmeside. Privatskolernes hjemmeside fortæller 

gode historier og er indbydende at se på.  

• Det handler dels om, hvad vi vil fortælle forældrene men først 

og fremmest om at få forældrene til at komme på skolen. 

• Forslag om en lave en film, kontakte en ejendomsmægler, 

lave en anderledes indskrivningsproces og samt en tidlig 

indsats i forhold til dagplejerne/børnehaverne. 

20.30-20.55 • Hvad skal bestyrelsen 

fokusere på i det 

Fælles drøftelse – se 

bilag fra sidste møde, 

• Punktet overgår til næste møde 



 

kommende ½ år – 

opfølgning? 

 

udsendt med referat i 

dec. 

20.55-21.00 • Eventuelt   • Risingskolen er sammen med Seden Skole og Agedrup Skole 

kommet med i projekt Sundt Afstemt.  

    

 

Næste møde: 26. februar 2020 kl. 19-21 


