VESTRE STRANDALLÉ 97 . 8240 RISSKOV . TELEFON 87 13 90 90
e-mail: ris@mbu.aarhus.dk

www.risskov-skole.dk

Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 23. oktober 2018
kl. 17.00-20.00 i det store konferencerum
Evt. afbud:
Vibeke
Birgitte

Dagsorden

Uddybning/Referat

17.00 Godkendelse af dagsorden
og referat (5 min.)

Referatet fra sidste møde godkendes.

17.10 Rundvisning på skolen

Vi går en tur og ser særligt de områder, der er i gang med at
blive bygget om/til.
Inventarforslag inddrages.

Tovholder/
Form
Kristian

Lene
Drøftelse

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at skolen ser på de
evalueringer, der er lavet på mellemtrinnet ifht. brugen af
skamler contra brugen af stole med ryglæn.
18.10 ”Elevernes oplevelse af
skoledagen og undervisningen”.
EVA-rapport udkommet okt.18

Oplæg om hovedpunkterne i nyligt udkommet rapport.

Lene

Hvad kan vi lære af undersøgelsen på Risskov Skole?

Orientering

Bilag: EVA-rapport

Bestyrelsen drøftede elementer af undersøgelsen. Der var
enighed om, at hovedpointerne var genkendelige for Risskov
Skole.

Drøftelse

18.30 Spisepause
18.50
Skolens indsatsområder 201819:
- Afdelingsopdelt skole

Lene og Lars
Hvilken forskel vil en afdelingsopdelt skole betyde?
Oplæg fra ledelsen på en status og en tidsplan samt
konsekvenser af igangsat proces.

Orientering
Drøftelse

-

Skolestarten på Risskov
Skole

Bilag: Afdelingsopdelt

Hvilken retning peger det foreløbigt i?
Der var fuld opbakning til det igangværende arbejde med at
fastlægge strukturen for Risskov Skole.
Bestyrelsen ser rigtig mange positive aspekter ved, at skolen
bliver afdelingsopdelt.

19.10
Mobilpolitik

Orientering om igangværende arbejde på årgangsteamniveau
med at fastlægge holdninger til mobiltelefonen på skolen.

Lars
Orientering

Bestyrelsens holdninger/forventninger inddrages i det videre
arbejde.
Bestyrelsen: Vigtigt at man ikke forbyder brugen af
smartphones, men at de unge lærer at gebærde sig på de

sociale platforme.
Eleverne i udskolingen
Forslag og overvejelser:
Forsøg med 2 dage om ugen hvor de ikke må bruge mobilen.
De unge går glip af meget ved at have hovedet nede i
skærmen i pauserne
Det er ikke løsningen med mobilfrie dage.
Hvad med Mobile Pay?
Unge har også behov for at være fri for de sociale medier,
hvorfor kan skolen ikke være det rum!
5. årgang har forbudt skærm i pauserne, de har i stedet indkøbt
brætspil.
Skolen skal tilbyde eleverne nogle alternativer, som de unge
finder interessante.
19.30 Andet

19.35 Orientering:
- Ungevalget
- Personalenyt
- Henvendelser fra
forældreråd
-

Temamøde om SFO d. 30.10. Deltagelse fra bestyrelsen?
Dialogmøde d. 13.11. Deltagelse fra bestyrelsen?
Medlemmer melder tilbage ifht, hvem der kan deltage!
Mødetidspunktet for bestyrelsesmøderne evalueres på næste
møde.
Ungevalget til ungebyrådet har været en stor succes på
Risskov Skole. Der var en stor valgdeltagelse, og alle havde
en fantastisk oplevelse. Vi fik valgt 2 suppleanter fra Risskov
Skole. Ambitionen er at få nogle af vores elever i byrådet til
næste skoleår.
Forældrenes rolle i klassens fællesskab blev drøftet, særligt
klasserådets opgave. Principperne for klasserådets arbejde er
beskrevet og kan findes på forsiden af ForældreIntra.

19.55 Evt.

Lene

Alle

