
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Virtuelt

Mødekode: SB-RMS2021

Dato:  18. marts                           Tid: 17.00-20.00

Formål:
At sikre et professionelt rum, hvor skolebestyrelsen og skolens ledelse i fællesskab har mulighed for at

koordinere, sparre, reflektere, beslutte og dele viden om skolen dri� og udvikling .

Mødedeltagere:
Fraværende:
Referent:  KE

Info: Mødet er udvidet med en halv time - I må desværre selv sørge for forplejning.

Emne
Formål med punktet

(- kort beskrivelse og status)
Varighed
(tid/min.)

Beslutning
(N�er/referat – hvad har vi drø�et og a�alt?)

1. ● a) Godkendelse af dagsorden
● b) Godkendelse af referat
● c) Forældreref/nyhedsbrev

5 min. a) Godkendt
b) Godkendt
c) CBØ skriver

2 Nyt fra/siden sidst
● a )Fmd/Næstfmd.
● b )Henvendelser til bestyrelsen
● c) Medarbejderrep.
● d) Skolens ledelse
● e )Hedensted Kommune

a)
b) Henvendelser tilkendegives og
tidsestimeres- behandles sidst på
mødet.
c)
d)
e)

20 min
a) Intet nyt
b) intet nyt
c) Personalet har taget godt imod udeskoledagene, men ser også med glæde frem til

mere almindelige tilstande for skolens hverdag. 9.kl glade for at være tilbage på
skolen. Der er en stemning af god arbejdsomhed og positiv indstilling.
Udeskolen er 8-12 som kompromis mellem det kolde vejr og busmulighederne.

d) Generel infobrev om skoleaktiviteter, infobrev er sendt til alle vedr. genåbning i
forskellige faser. Det er et personalemæssigt puzzlespil (antal) at have elever i
skole, onlineskole, nødskole og udeskole samtidigt. Høringssvaret om DSA g
Special  er sendt,. MUS er næsten afsluttet med alle lærere, fagfordeling er
kommet godt igang. Sidste skoledag er den 21. juni (9.kl). Dimission er den 23.
juni. Covidtest er gennemført e�er retningslinjerne og eleverne får ros af
podeteamet for deres måde at deltage i testen på.
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Der er oprettet et fællesdrev på google til skolebestyrelsen. Der skal indsamles mail-adresser
til at give adgang til - mailadr. oplysninger sendes til Karina Nørby
e) Et servicee�ersyn af organisationen generelt er igangsat. + god sparring vedr. COVID-19.

3 ● Nyt fra Elevrådet - 10 min. Fraværende

4 ● Legeplads Nedsættelse af udvalg
- orientering.

10 min Legepladsen er nu drænet og der mangler kun enkelte tilføjelser og dere�er en grubning af
jorden. Omkring starten af maj forventes det, at der kan sås nyt græs.
Eleverne er taget med i ønskeprocessen og der samles afdelingsvist op på elevernes ønsker
på de næste afdelingsmøder.
Det er forventeligt, at der skal søges om midler udefra udover det skolen i forvejen råder
over. Der bør tænkes både i udeskole-områder, traditionel legeplads og i ude-pause-områder
for de ældste.
Fra bestyrelsen deltager Christina og Jakob i legepladsudvalget. I forældrebrevet opfordres til
at melde sig til legepladsudvalget. Majken J. laver udkast til denne tekst. Opfordring til at
melde sig til delopgaver som fx �ndraising tages med.
Fra ledelsen deltager Dorthe Schrøder og Jan Geertsen i legepladsudvalget. Dorthe Schrøder
er mødeindkalder.

5 ● Opsamling Aale se bilag - sendt fra Aale
samarbejdsa�alen.
opsamling og drø�else

30 min Der var i ugen e�er det fælles møde et fælles onlinemøde for eleverne i 6.kl på begge skoler.
Det gik godt og der var god interesse for at møde hinanden. RMS team 6 har lagt en solid
indsats for at få det afviklet.
Evalueret e�er det fælles bestyrelsesmøde. Der bør sættes fokus på at styrke samarbejdet
begge veje i indskoling og mellemtrin. 6. årgang på RMS må forventeligt lø�e en større del af
opgaven med henblik på at “vise vejen” til Rask Mølle skole som overbygningsskole. Der
tages udgangspunkt i forvaltningens forventninger vedr. samarbejder mellem Fødeskole og
overbygningsskoler.
Rask Mølle Skole kan virke som en meget stor skole, for enkelte børn og forældre, der
befinder sig godt i mindre sammenhænge. Det er måske en ide at skabe større tydelighed
omkring, hvordan der er arbejdet med at gøre ski�et trygt. RMS-ledelse vil sammen med
Frank Kjær se på mulighederne for, at RMS-deltagelse på forældremøder i Aale skrives ind i
samarbejdsa�alen.
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6 ● Budget 21/22 Orientering 15 min Budgettet for 2021 er i fin balance. Skolen kommer ud med et positivt resultat.
Bemærk at overførte midler fra 2020 er medtaget og disponerede iht. forventede
ekstraudgi�er.

7 ● Principper: skole/hjem
● særligt fokus på

“Forældrerådsdelen”

Udskydes til mødet den 7. april

8 ● Opfølgning på
Forældretilfredshedsundersøgelsen

Drø�else 20 min Der er i samarbejde med FG sat fokus på nogle emner, der forventes at kunne forbedre
forældrenes oplevelse af skolens indsatser.

Bestyrelsen roser det nuværende informationsniveau mht. infobreve, orienteringer om
kortfristede ændringer, facebook-opslag., osv.

Der er dilemmaer mellem hensynet til personalet og hensynet til sikker dri�. Begge dele
tilgodeses bedst muligt og fokus må derfor være på at orientere mest muligt om
ændringer i god tid og med så fyldestgørende argumentation som muligt.

Opbakning fra forældre og andre betydnings�lde voksne har stor betydning for de
børn/unges læringsresultater. (evidensbaseret)

9 Forældremøde stormøde Idéer - drø�lse 10 min Det foreslås, at der laves en video som alternativ til et online stormøde. Der kan
indsamles skri�lige henvendelser, som kan besvares i videoen, hvis de modtages
forlods. Og ellers kan de besvares e�erfølgende. Ingen anonyme henvendelser
tages op. Video’en kunne indeholde en invitation til fysisk stormøde, når det bliver
muligt.

Alternativt kunne mødet afholdes på “teams” med chat til en redaktør, der modtager
spørgsmål og kommentarer. Kun få forældre har e�erspurgt at mødet afholdes
online.

Dorthe, Trine og Majken J. laver et oplæg til næste møde.

10 ● Forældrehenvendelser ?

11 ● Eventuelt ? Der er sat ekstra lærere på i 9.kl til støtte om det faglige. Dette med midler fra
den nationale 600 mio’s pulje. Dansk, engelsk, matematik og naturfag er
prioriteret. Der har været gå-ture med nogle elever, som der nationalt er blevet
åbnet for.
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Punkter til næste møde:Principper skole/hjem samarbejde. Hvilke udvalg har vi i bestyrelsen?


