
Dagsorden 
til skolebestyrelsesmøde 

mandag d. 27. marts 2017 kl. 17:00-18:00 
i Mødelokalet over for kontoret.  

 
 
 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk                  
 
Fraværende: Gitte Eriksen, Laila Adamsen (forældrerepræsentanter). Mads Christensen og Anna 
Poulsen (elevrepræsentanter). 
 

Referant: Keld Virenfeldt 

 
54-2016/17: 

    5 min. 

 

Budget 2017 

 

Til brug på økonomiudvalgsmøde om budget 2017 vil vi drøfte priorite-

ringer, som udvalget kan tage med i betragtning. 

 

AA laver overordnet status på skolens økonomiske situation. 

Skolen slæber i forvejen med en gæld. I dette skoleår forbruger vi desuden lidt 

flere personaleresurser end vi har fået tilført. Vi får derfor ikke – som ønsket – 

nedbragt vores gæld.  Hvis vi ikke handler nu, vil gælden i stedet øges. 

Vi SKAL derfor have ændret kursen. 

AA beskriver muligheder med afsæt i de forventninger, som vi har til resurse-

tildeling for det kommende skoleår (2017-18).  

Det forventes at når vi har afsat de nødvendige midler til alm. drift og al den 

undervisning, som vi skal tilbyde, så vil der være betydelig færre resurser til 

rådighed til at løfte inklusionsopgaverne, til IT og til vores vejledere (faglige, 

AKT, PLC osv.). 

Der er i SB enighed om, at kursen skal ændres. Der er også enighed om, at det 

er en rigtig svær opgave – når der skal prioriteres så hårdt er vi inde i selve 

”maskinrummet” og skolens kerneopgaver. 

Hvad angår trivselsarbejdet – så anbefales det at sætte fokus på / prioriterer 

det forebyggende arbejde. 

Hold desuden fast i så meget som muligt omkring hovedfagene dansk og ma-

tematik – også her gerne med forebyggende indsatser. 

Ledelsen opfordres desuden til at arbejde med en mere langsigtet plan – sådan 

at det vi absolut er nødt til at skære nu – mod vores vilje…. Det kommer igen, 

når økonomien er bedre. 

 

Anbefalinger m.v. videregives til Økonomiudvalget til brug for deres udarbej-

delse af budgetforslag for 2017. 
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