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INDLEDNING

SKOLENS VISION:
Mølleskolens vision er at ”alle børn skal være i
trivsel, fagligt og socialt. De er motiverede,
nysgerrige indgår i fælleskaber og har lysten til at
lære og være medskabere af et bæredygtigt
samfund”.
Mølleskolens kontrakt viser den skole vi vil have. På
landsplan ser vi en tendens til at flere børn mister
motivationen i det ældre klasser, en tendens vi også ser
på Mølleskolen. Det er et overordnet mål for os at bryde
med denne tendens. Kontrakten udarbejdet som en
realiserbar virksomhedsplan med medarbejdere og
relevante interessenter som medspillere. Det er en
langsitet plan, som vi følger tæt og bruger aktivt som
redskab.
Kontrakten for 2020 er bygget op så den først
overordnet præsenterer, hvordan visionen og strategien
peger ind i de 3 overordnede udviklingsspor. Herefter vil
vi præsentere strategien for Mølleskolens
indsatsområder 2019-2020

OM MØLLESKOLEN OG DE TRE UDVIKLINGSSPOR

Spor 1 – Vores relationer til folkestyret
Spor 2 – Vores relationer til borgerne
Spor 3 – Vores relationer til hinanden
Der er i arbejdet med visionen og strategierne for Mølleskolen lagt vægt på at inddrage
relevante personer - medarbejdere, bestyrelse, elever og det lokale foreningsliv. Denne
arbejdsform kobler sig direkte til de 3 udviklingsspor i Skanderborg kommunes fælles
retning for organisationens udvikling.
I forhold det overordnede tema ”Mennesker møder mennesker” har vi taget afsæt i børn og
medarbejdere og set på deres ressourcer. For at støtte op omkring dette har vi taget et
strategisk valg med at arbejde med de 21. århundredes kompetencer som er rammen om
skolens ugentlige projektdag
I forhold til sporet ”Vores relationer til folkestyret” har vi fokus på det netop vedtagende
budgetforlig. Ry vokser og Mølleskolens rammer slår ikke til. Derfor vil vi i tæt dialog med
politikkere, bestyrelse og forvaltning hjælpe med at finde løsninger på det åbenlyse problem,
at Mølleskolen mangler kvadratmeter. I første omgang er vi blevet bedt om at undersøge
hvilke muligheder det forladte plejehjem Ryvang kan give os. Både på den korte og den lidt
længere bane. Samtidig vil vi gerne invitere både politikkere og koncernledelse til en dialog
om fremtidens folkeskole. Vi mener at folkeskolen som vi kender den er under forandring, og
på Mølleskolen har vi nogle bud på, hvor vi er på vej hen. Det kommer bl.a. til udtryk i denne
udviklingskontrakt
I forhold til sporet ” Vores relationer til borgerne” Har Mølleskolen overtaget det gamle
bibliotek i Ry med målet om at omdanne det til et trivsels, lærings og kulturhus i samarbejde
med Ungdomsskolen og Kulturskolen. Huset er døbt Mølleværket og tanken er at alle
borgere i Ry skal have glæde af huset, samtidig med at vi vil udvikle en ny form for
fritidstilbud
I forhold til sporet ”Vores relationer til hinanden”, så har skolen flere indsatser. Et af vores
vigtige strategiske indsatsområder er samarbejdet mellem skolerne i Ry, Foreninger i Ry, Ry
hallen samt lokale virksomheder.
Vi har netop udbygget vores samarbejde med fødeskolerne, og planlagt et fagligt samarbejde
omkring faget Håndværk Design. Herudover holde vi en gang årligt et bestyrelsesmøde, hvor
alle fire skoler deltager under et fælles tema.

Mølleskolen vil fortsat sikre åbenhed mod samfundet og fortsætte sit gode samarbejde
borgere, lokale virksomheder og foreningslivet for at støtte op omkring udviklingssporene på
bedst mulig vis.
Det vil være i gennemgangen af de strategiske indsatsområder i kontrakten være tydeligt at
Mølleskolen anvender de tre udviklingsspor aktivt.

SAMFUNDET
Samfundets bevægelse fra industrisamfund til videns- og produktionssamfund stiller krav til
skolen om et læringsfokus, der rummer mere end traditionel faglighed. Vores globaliserede
og digitaliserede samfund er i konstant og hastig forandring. Denne udvikling gør, at det er
andre kompetencer, der vil være efterspurgte og nødvendige for vores elever at beherske end
det, deres forældre er uddannede til.
Derfor kigger vi i retningen af de kompetencer, som en række internationale forskere og
virksomheder peger på er nødvendige for eleverne i livet efter skolen. Disse kompetencer
kaldes for det 21. århundredes kompetencer og omhandler følgende:
-

Kollaboration

-

It og læring

-

Videnskonstruktion

-

Problemløsning og Innovation

-

Selvevaluering

-

Kompetent kommunikation

Det 21. århundredes kompetencer skal spille sammen med den fagfaglige kerne. Dette
betyder, at lærerne og eleverne designer undervisningen ud fra ovenstående optikker med
afsæt i fagenes færdigheds- og vidensmål.
DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER ER RAMMEN FOR MØLLESKOLENS PROJEKTDAG I
SKOLEÅRET 19/20
Alle klasser har en projektdag om ugen. Ressourcemæssigt bidrager alle fag til dagen sammen
med den understøttende undervisning. Dagen er derfor ikke tænkt som en fagdag, men en
dag hvor sagen, emnet, eller projektet er i fokus.
På projektdagen arbejder eleverne eksperimenterende med digitale og analoge værktøjer, de
arbejder med virkelighedsnære problemstillinger, de er på ture ud af huset og tilegner sig
viden om det omkringliggende samfund, herunder virksomheder i lokalområdet, naturen og
de kulturtilbud, der er inden for rækkevidde. Der arbejdes også sammen på tværs af klasser
og fag.

PLC SOM UDVIKLINGSCENTRUM
Det pædagogiske læringscenter (PLC) skal fungere som skolens strategiske udviklingsenhed
og er samtidig en læringsressource, hvor PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt
samarbejde med skolens øvrige vejledere og det pædagogiske personale. PLC skal beskæftige
sig med udvikling af læringsmiljøer og fungerer som et læringslaboratorium, hvor det
pædagogiske personale og elever kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer.

I den forbindelse er det vigtigt at udvikle en praksis, der kan udfordre skole- og
læringskulturen og tilbyde et nyt syn på sammenhænge mellem kultur, dannelse, medier,
teknologi og læring. PLC vil i skoleåret 19/20 være organiseret med 3 ben. Et overordnet PLC
team, faglige vejledere samt kompetencevejledere. Der afsættes udviklingstid til alle 3 ben
under overskriften: Tydelig rød tråd i vejlederkulturen. Se organisations diagram:
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TYDELIG RØD TRÅD I VEJLEDERKULTUREN
Vores ønske er at skabe retning for skolens mange forskellige vejledere. De faglige såvel som
kompetencevejlederne, så de hjælpes ind i en afklaring af egen rolle og egne muligheder.
Desuden ønsker vi et øget kendskab og tilgængelighed til at inddrage vejlederne i den
pædagogiske praksis.
Vi har valgt at arbejde med vores vejlederkultur med udgangspunkt i nedenstående model,
som er hentet fra teorien: Action Learning Consulting. Det centrale i denne model, er at
vejlederne selv skal være omdrejningspunktet, selv være med til at definere hvad god
vejledning er og hvilke rammer, der er vigtige for at kunne yde den gode vejledning til skolens
øvrige pædagogiske personale.
Vi har valgt denne model, da vi mener, det er afgørende, at vejlederne selv er de aktive i
udviklingsforløbet, med et stort ejerskab til følge. Da de i deres arbejde ofte står alene i en
udsat position mellem kollegaer, der kan have modstand mod forstyrrelse og læring.
Samtidigt med vejledernes arbejde med indsatsspor, arbejder en styregruppe med at sikre
den røde tråd og fremdriften. Denne styregruppe består af skolens kontraktholder, de tre
pædagogiske ledere, rep. fra vejledergruppen, samt to lærere uden vejlederfunktioner, der

skal agere som vores kritiske venner. Vi mener derfor at modellen både forudsætter ejerskab
i vejledergruppen, gennemsigtighed i processen og fremdrift i forløbet.
I skrivende stund er udviklingsarbejdet allerede godt i gang, og da vejlederne har taget rigtig
godt imod det, har vi store forventninger til udbyttet.

HVOR FINDER VI INSPIRATION?
På Mølleskolen skole arbejder vi for at skabe læring, der klæder vores elever på til at kunne
agere i det samfund, de er en del af. Vi anvender modellen ”Fremtidens kompetencer” fra
Autens i anskueliggørelsen af kompetencer, færdigheder og samspillet mellem disse. Her står
at ”lære at lære” i centrum som den grundlæggende kompetence. (Se figur 1)

Figur 1

Figur 2

Mølleskolen er desuden inspireret af fablab@SCHOOL-konceptet, som fokuserer på de
kompetencer, der anses som afgørende i fremtiden. Grundideen med Fablab er at træne i
teknologisk mestring samt at lære eleverne at se sig selv som problemløsere ud fra en Design

Thinking tankegang. (Se figur 2). Målet er at de ikke bare kan bruge teknologien, men også kan
tænke den ind i problemløsning i deres hverdag bl.a. ved brug af designcirklen.

Mølleskolen vil i skoleåret 19/20 forsat have fokus på kompetenceløft ift. ovenstående for alle
skolens medarbejdere.

TRIVSELSVEJLEDERE
Vi har elever og grupper, der har brug for støtte i forhold til at arbejde både projektorienteret
og generelt i klasserne. Vi styrker derfor tiden til arbejdet med inklusion på de enkelte
årgange. Alle børn skal have en værdig position i fællesskabet.
Trivselsvejlederne har en særlig rolle. Teamet af trivselsvejledere har forskellige funktioner på
skolen. Dels som støtte og vejledning til enkelte børn og klasser, dels som vejledere for det
pædagogiske personale i forhold til inklusionsopgaven. Samtidig kan det pædagogiske
personale i samarbejde med trivselsvejlederne tage problemstillinger op. Herigennem
udvikles redskaber og strategier for trivsel fagligt og socialt, der passer til de enkelte børn og
klasser. På denne måde kan trivselsvejlederne hjælpe med stilladseringen af projektdagene
og skolehverdagen generelt.
Trivselsvejledergruppens kompetenceområder dækker over AKT (Adfærd, kontakt og trivsel),
LP (Læringsmiljø og pædagogisk analyse), NUSSA (Udvikling gennem leg), DSA (Dansk som
andetsprog) og SSP (Samarbejde mellem skole, socialvæsen og politi). Ideen med at samle
disse funktioner er at skabe en tværgående synergieffekt mellem områderne, og lave fælles
koordinerede indsatser.
Skolens samarbejde med PPR struktureres i et nyt setup gennem månedlige
koordineringsmøder (K-møder), hvor ledelsen, PPR-psykolog og pædagogisk konsulent
deltager. Vejledere deltager ad hoc. Vi samarbejder om at tage vare på de børn og grupper,
der er i udfordringer, løfte trivslen generelt og udvikle pædagogiske strategier, således at flere
børn finder deres plads i det almene.
Mølleskolens har en specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Ud
over at være skabe et trygt skolemiljø for de børn, der går der, har det pædagogiske
personale i specialklasserækken også stor viden og kompetencer i forhold til arbejdet med
børn og grupper i mange forskelligartede udfordringer, som vi som skole bringer i spil i
forhold til almenområdet. Blandt andet ved at specialklasserækkens lærere tager del i praksis
i almenklasserne.

Trivselsvejledere
LV, RH, PD, RS, CT, JKU, BK, HG, (Pæd)

AKT

LP

Nussa

DSA

SSP

INKLUSION:
Folkeskolen skal tilgodese ALLE børns læring og trivsel. (UVM)
Vi er fortsat optaget af, at få skabt en fælles forståelse og et fælles sprog, når vi italesætter
inklusionsbegrebet og børn i særlige udsatte positioner. At opnå en større forståelse for
børnenes adfærd, væren og motivation for herigennem bedre at kunne møde forældre og
børn, og kunne træffe velbegrundede pædagogiske valg, der tilgodeser ALLE børns læring og
trivsel.
Vi begyndte dette skoleår ud med oplæg fra psykolog Helle Skipper, som gav os et indblik i
hvordan vi ud fra et psykologisk perspektiv kan forstå og i praksis handle, når vi møder børn i
udfordringer. De børn, der er udfordret, har ofte nogle vigtige fælles træk, samtidigt med, at
hver enkelt elev er forskellige fra alle andre uanset diagnose. Det giver mening at forstå, når
man skal skabe trivsel og læring for disse børn.
Undersøgende perspektiver, spørgsmål og tiltag i indeværende skoleår:
I indskolingen vil vi i dette skoleår gøre os erfaringer med en fuldtids skole-pædagog, som kan
medvirke til at understøtte børn i særlig udsatte positioner.


Hvilken betydning har det for børnefælleskaberne, at der er en fast pædagogisk
medarbejder tilknyttet afdelingen?



Hvilken betydning får det for barnet som befinder sig i en udsat position?



Hvad skal der til for at lykkes som fuldtids skolepædagog i arbejdet med børn i udsatte
positioner?



Hvilken betydning har et systematisk arbejde med inklusion for teamsamarbejdet og
det enkelte barn?

Vi vil gøre os yderligere erfaringer med overgangsarbejdet mellem børnehave og skole og 0.
klasse og 1. klasse.


Som noget nyt vil vi skabe mulighed for at pædagoger og børnehaveklasseledere kan
besøge de kommende skolestartere i deres institutioner. Her vil der være fokus på, at
børn i særligt udsatte positioner møder deres kommende lærer og pædagog.



Vi vil i samarbejde med børnehaverne forsøge at skabe mulighed for, at der kan følge
en pædagog med i skolestarten til de børn, som kan være i en særligt udsat position
for at sikre en god overgang og skolestart.

De kommende 1. klasses lærere har fra jul og frem til sommerferien faste lektioner på 0.
årgang.


Hvilken betydning får det for børnegruppen og de børn, som befinder sig i en særlig
udsat position, at de allerede før 1. klasse har fået en relation til de kommende lærere?

FORÆLDRESAMARBEJDE:
Arbejdet med det enkelte barns trivsel og arbejdet med at skabe stærke og sunde
fællesskaber forudsætter et stærkt forældresamarbejde.
Vi vil have et større fokus på, at forældre, allerede når deres børn begynder på Mølleskolen,
inddrages i Mølleskolens forventninger til, hvordan forældrene kan støtte deres børn i at
kunne indgå og biddrage til sunde og stærke fællesskaber.
Derfor vil vi sætte forældrenes betydning på dagsordenen til forældremøde for kommende
skolestartere og kommende 7. årgang. Derudover vil vi udarbejde en forventningsfolder til
nye forældre.
Arbejdet med at gøre de gensidige forventninger tydeligere er en del af det aftryk, vi arbejder
med i forhold til Mølleskolens vision. I denne proces inddrages elevråd, det pædagogiske
personale og skolebestyrelsen. Processens første del handler om ud fra forskellige
perspektiver at formulere de gensidige forventninger ud fra temaerne anerkendelse,
selvberoenhed, kommunikation, kreativitet, læring, motivation, deltagelse og rammer samt
bæredygtighed. Anden del af processen handler om at synliggøre arbejdet og arbejde med de
gensidige forventninger i praksis.

ELEVFRAVÆR
På Mølleskolen er vi meget opmærksomme på elevernes fravær og følger deres
fraværsmønster nøje. Denne opmærksomhed har vi på baggrund af erfaringer med elever,
hvis fravær er blevet til skolevægring.
Det er vores opfattelse, at alle elever ønsker at passe deres skole. Når en elev alligevel opgiver
at komme i skole, er det fordi, der er noget, der ikke hænger sammen for eleven. Vi har et
stort ønske om at opdage dette, inden fraværet har fået et omfang og et mønster, der er
svært at bryde for eleven. Vejen tilbage til skolen er nemlig i de tilfælde lang og opslidende for
både eleven selv, forældrene og skolens ansatte.
Denne opmærksomhed har alle lag i Folkeskolen til fælles og fra 1. januar 2020 træder nye
regler om fraværsregistrering i kraft. På baggrund af en voldsom stigning i bekymrende
fravær på landsplan, har Folketinget vedtaget en lov, der betyder, at fraværet fremover også
skal registreres ved skoledagens afslutning for elever i 7.-9. klasse. KMD er opmærksomme på
dette og har lovet en administrativ løsning, som vi vil benytte os af. Et nyt parameter i denne
forbindelse er også, at ved en elevs ulovlige fravær på 15% inden for et kvartal, er vi
forpligtede på at underrette Skanderborg Kommune herom. Skanderborg Kommune har
derefter mulighed for at beslutte at børne- ungeydelsen skal stoppes. Vi er på Mølleskolen
opmærksomme på vores forpligtigelse og glade for, at det ikke er os, der kan beslutte om
Børne- Ungeydelsen skal stoppes.

EN SUND MADORDNING
I skoleåret 19/20 har Mølleskolen etableret en sund madordning i samarbejde med firmaet
Madfærd. Madfærd er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at give flygtninge- og
indvandrerkvinder en vej ind på det danske arbejdsmarked.

Madfærd vil sammen med Mølleskolen give mennesker nye muligheder, styrke lokale
fællesskaber og skabe udvikling sammen på tværs af kulturer. Vi samarbejder med
professionelle kokke, flygtninge- og indvandrerkvinder, lærere og elever om sunde
måltidsløsninger, der styrker elevernes sundhed, indlæring, kulturforståelse og madmod.
I Madfærds og Mølleskolens Madskole er eleverne med i køkkenet og producerer lækker,
sund og varieret mad til resten af skolen. Det gør vi med afsæt i læringsmålene for
madkundskab, så dele af madkundskab bliver en integreret del af dagligdagen i Madskolen. Vi
bringer med andre ord læringen ud i praksis.
I Madskolen stimulerer vi elevernes lyst til at lære på nye måder og får dem til at se egne og
andres potentialer i nye sammenhænge – vi bidrager til elevernes alsidige udvikling.
Skolebestyrelsen er med baggrund i ovenstående på vej med et nyt princip for sundhed på
Mølleskolen.

Rum

LÆRINGSRUM
De fysiske lokaler som vi opholder os i, har betydning for vores trivsel. I kommende skoleår
ønsker vi derfor, at vi retter vores opmærksomhed på vores fysiske rum – endnu mere end vi
gjorde i 2018 2019.

SKOLETORVET
PLF arbejder sammen med ledelsen omkring, hvordan vi får skabt et bedre læringsrum, der
inviterer til fordybelse og emmer af læring, via forskellige udstillinger. Vi arbejder med en plan
for flere arbejdsstationer til elever og et roligt hjørne til fortælling og andre samlinger. Der
arbejdes både med de fysiske rammer herunder lydudfordringer og indretningen.

MADSKOLE – PRODUKTIONSKØKKEN
I sommerferien 2019 blev vores kantine revet ned og vi har efterfølgende bygget Mølleskolens
madskole og produktionskøkken der blev indviet den 4. november. Det er foregået i tæt
samarbejde med vores partnere fra Madfærd og Ken storkøkken.

PERSONALERUMMET
Vi har et ønske om at personalerummet i stigende grad bliver et samlingssted for
fællesskaber på tværs af skolen. Et sted, der danner rammer omkring den gode pause, det
uformelle møde og det store fællesskab, som vi alle prioriterer om tirsdagen. Vi arbejder
derfor med indretningen i både MED og ledelse.

KLASSERUM
På samme måde ønsker vi at arbejde med elevernes læringsrum.


Hvordan indretter og udsmykker vi vores klasselokaler og gangarealer, så de emmer af
læring?



Virker omgivelserne motiverende for læring?



Vidner udsmykning i klasserne om, hvad klasse arbejder med, og hvor de er på vej
hen?

Ligeledes ønsker vi at kigge på, vi indretter vores læringsmiljøer, så de understøtter elevernes
trivsel og vores pædagogiske praksis.



Understøtter indretningen elever med overbliks vanskeligheder?



Understøtter indretningen og udsmykningen arbejdsformer?

ALMAS INTELLIGENTE HAVE
Vi arbejder stadig med fundraising til projektet Almas Intelligente have. Se beskrivelsen i
kontrakt 2019. Vi har pt. Rejst 1 mill. kr. og vi har pt. 3 fondsansøgninger ude ift. at rejse de
sidste 7 mill. Kr.

MODEL FOR STRATEGI OG VISION FOR SKOLEÅRET 19-20

DE OVERORDNEDE MÅL MED DEN STRATEGISKE INDSATS PÅ MØLLESKOLEN I 2020 ER AT
OPNÅ:

▪ En projektdag hvor det 21. årh. kompetencer er tydelige
▪ Tydelig vejlederkultur forankret i PLC og trivselsvejledergruppen
▪ Flere styrkede partnerskaber
▪ De fysiske rammer motiverer og inspirerer til læring og understøtter trivsel
▪ Etablering af sund madordning
▪ Bæredygtighed bliver en værdi
▪ Styrke det fælleskabsskabende
▪ Fælles forståelse og sprog omkring inklusion
▪ Stærkere forældresamarbejde

AFTRYK – DET VI KIGGER EFTER

• Det 21. årh. kompetencer er synlige i læringsforløb
• Tydelig rød tråd i vejlederkulturen

• Synergi mellem partnerskaber og læring
• Sunde børn der er motiverede, trives og lærer (Data fra den nationale
trivselsundersøgelse)

• Motiverende og inkluderende læringsmiljøer
• Gensidig forventningsafklaring med forældre
• Systematisk arbejde med inklusion
OPFØLGNING OG EVALUERING PÅ DEN STRATEGISKE INDSATS

• Strategien vil blive fulgt tæt, med løbende justeringer til følge i forskellige mødefora:
• Ugentlige strategiske ledermøder
• Skolebestyrelsen
• PUF – Pædagogisk udviklingsforum
• Vejledermøder i trivsels- og læringsfora
• Afdelingsmøder for lærere og pædagoger
• MED udvalg
• PLC
Herudover afholder vi Team Udviklings Samtaler (TUS) 2 gange pr. skoleår i alle årgangsteam,
hvor der er fokus på ovenstående indsatsområder og aftryk. Herudover tager TUS
udgangspunkt i professionelle læringsfælleskaber (PLF) og de fem søjler: Fælles værdier og
visioner, deprivatisering af praksis, samarbejde, reflekterende dialoger, fokus på elevernes
læring.
AFRUNDING
Som det ses i denne udviklingskontrakt har Mølleskolen en ambitiøs og målrettet
udviklingsdagsorden. Det føler vi os både stolte over, men også forpligtigede til.
Som skrevet i indledningen er samfundet omkring os i hastig forandring. Det kræver en
ambitiøs udviklingsdagsorden, og vores bud på en sådan er beskrevet i denne kontrakt.
Vi håber at både politikkere, forvaltning og koncernledelse, vil tage imod vores invitation til
drøftelse og dialog om fremtidens folkeskole.

Læs evt. mere om Mølleskolen udviklingsprojekter her:
- Making space Mølleskolen www.udvikling.ryskole.dk
- De gode Mølleskolehistorier www.nyheder.ryskole.dk

