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Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

Skole:

Rismølleskolen

Antal elever:

450

Antal spor:

2 spor, ingen specialklasser

Funktion/aktivitet

Registreret

Fællesområder

17.9.2012
Kategori
Rød

Vurdering
Utidssvarende

Skoletorv/aula

Forefindes ikke

Auditorium

Forefindes ikke

Kantine

Forefindes ikke

Skolebod

Er indrettet i lokale mellem billedkunst og håndarbejde i kælderetage

Produktionskøkken

Forefindes ikke

Mediatek

Er indrettet i selvstændig bygning i skolegården. Mindre lokale

Administration

Utidssvarende

Placering

Placeret i hovedbygningens høje stueetage, længst fra ankomstområde

Reception (sekretærer)

Ja

Kontor skoleleder

Ja med intern trappe fra sekretær, og vanskeligt tilgængeligt

Kontor viceskoleleder

Vice og SFO leder deler kontor

kontor afdelingsleder
kontor SFO leder
Kontor teknisk serviceleder

Eget kontor i området mellem hovedbygning og mediatek. God placering

Mødelokale

Et enkelt lokale beliggende ved udskolingen

Samtalerum/vakant kontor

Forefindes ikke

Personale

Ikke optimale

Fælles personalerum med køkken

Ja i hovedbygningen tæt på administrationen

Forberedelsesrum/-faciliteter

Et mindre, men der er lokaleressourcer til rådighed, fx IT-lokaler

Møderum

Som nævnt under administration

Eksterne brugere

Ikke optimale

Sundhedspleje

Eget lokale i tilknytning til mediatek i fritliggende bygning i skolegården.

Psykolog

ikke eget kontor

Tale-/hørepædagog

ikke eget kontor

UU-vejleder

Eget kontor i hovedbygningen

Socialrådgiver

ikke eget kontor

Andre

Der er lokale for ressourcekorps i den fritliggende bygning i skolegården

Idrætsfaciliteter

Ikke optimale

Gymnastiksal

Man råder over to gymnastiksale (drenge/pige)

Kønsdelt omklædning

Nej der er et omklædningsrum til hver sal.

Idrætshal

Forefindes ikke

Mulighed for opdeling
Svømmehal

Ja, her nævnes problemer med omklædningsfaciliteter

Bodboldbane

Der er adgang til fodboldbane på areal beliggende nord for skolen

Atletikfaciliteter

Nej.
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Funktion/aktivitet

Registreret

Faglokaler og andre lokaler

Utidssvarende

Placering

Nyere fritliggende naturfagsbygning, musik i stueetage - øvrige i høj langstrakt kælder

Mulighed for tværgående forløb

Ikke umiddelbart, men muligt mellem billedkunst/håndarbejde

Billedkunst

Større selvstændigt lokale, kan forbedres

Håndarbejde

Større selvstændigt lokale, kan forbedres

Sløjd/metalsløjd

To adskilte lokaleområder, kan/bør nyfortolkes

Musik

Større lokale beliggende for enden af bygningsfløj. Ingen støjgener til andre rum

Hjemkundskab

Beliggende "for sig selv" i kælderetage

Natur og teknik
Biologi

Fælles lokale i den nyere naturfagsbygning

Fysik/kemi

Tidssvarende indretning i den nyere naturfagsbygning

Andet:

Interne sammenhænge vaskelige, ingen synergieffekter. Man har 2 IT-lokaler

Afdelingsområde 0. - 3. klasse og SFO
Samlet indskolingsafdeling

Utidssvarende

0. - 2. kl. og SFO samlet i langstrakt bygningsfløj. 3. klasser i anden fløj

Beliggenhed/etage

Stueetage

Fælleslokaler

Klasselokaler for 0. og 1. klasse er udvidet og er velegnede hertil

Selvstændige klasselokaler

2. og 3. klasser i 48 m2 lokaler

Indbyrdes sammenhænge

Mellem 0. og 1. klasserne. Muligt ved 2. klasse

Selvstændige SFO basisrum

Ja

Selvstændige gruppe-/holdrum

Ja i 3 tidligere klasselokaler

Afdelingsbase/køkken-alrum

Ja mindre base i SFO køkken alrum

Mulighed for fællessamling

Nej, men vil evt. kunne etableres i projekt/møderum

Mulighed for førskolebørn

Ja med afsæt i de selvstændige SFO basislokaler

Indskolingsværksteder

Nej, men der er et større centralt beliggende Projekt-/møderum

Støtte-/ressourcecenter

Nej - er beliggende dels ved mellemtrin dels ved udskoling i andre fløje.

Mulighed for arbejdspladser i gange

Nej, gange anvendes til garderober

Toiletfaciliteter

Delvist tilfredsstillende

Mulighed for indeskoordning

Nej

Kontor for SFO/afdelingsleder

Ja

Teamlokale/forberedelse

Nej

Andet:

En del lokaler har problemer med solindfald/overophedning

Afdelingsområde for mellemtrin og klub
Beliggenhed/etage

Klasselokaler er spredt placeret i to fløje, en årgang ikke samlet

Klasselokaler

48 m2

Indbyrdes sammenhænge

Nej, men det vil være muligt

Selvstændige gruppe-/holdrum
Afdelingsbase/køkken-alrum
Mulighed for fællessamling
Klublokaler
Mulighed for arbejdspladser i gange
Toiletfaciliteter
Mulighed for indeskoordning
Afdelingskontor
Teamlokale/forberedelse
Andet

ja, 3 tidligere klasselokaler
Nej
Nej
Der er lokaler for ungdomsklub i sikringsrum i kælder
Nej
Mangelfulde
Principielt ja
Nej
Nej
Klasselokaler har problemer med solindfald/overophedning
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Funktion/aktivitet

Registreret

Afdelingsområde for udskoling 7. - 9. klasse
Beliggenhed/etage

I stueetage, fordelt på to bygninger - meget dårlig sammenhæng

Klasselokaler

ca. 48 m2, vil kunne udvides ved sammenlægning med nabolokale

Indbyrdes sammenhænge

Mellem to lokaler i den tidligere SFO-bygning

Selvstændige gruppe-/holdrum
Afdelingsbase/køkken-alrum
Mulighed for fællessamling
Mulighed for arbejdspladser i gange
Toiletfaciliteter
Mulighed for indeskoordning
Afdelingskontor
Teamlokale/forberedelse
Andet

Nej
Nej
Nej
Nej, men i fællesareal i den gl. SFO bygning
Mangelfulde undtagen i den gl. SFO bygning
Principielt ja
Nej
Nej, men nærhed til mødelokale
Klasselokaler har problemer med solindfald/overophedning

Tilgængelighed
Tilgængelighed for handicappede
Thandicaptoiletter

Vurdering
Utidssvarende
Rød

Ikke til stede
Skolens er i mange niveauer. Der er ikke elevator, men delvis rampedækning
Der er et enkelt ved SFO, men antal ikke tilfredsstillende

Udearealer
Afventer
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