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08-2014/15: 
    5 min. 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde 19. august 2014 
 
Referatet er godkendt, men der er fejl i forhold til udvalgsposter.  

Vi taler om, at Marianne er løst koblet til Økonomiudvalget i egenskab af 
formand. 

 
09-2014/15: 
 

Input fra elevrådet  
 
Der har været valg. Wazma og Peter er genvalgt som næstformand og 
formand.  

Lektier har været på dagsordenen. Specielt overbygningen føler sig over-
rumplet over lektiemængden set i forhold til forventningerne til skolere-
formen. Afleveringer falder oven i hinanden. Der ønskes en koordinering 
af afleveringerne.  

Og hvor meget skal lektierne fylde uden for skoletiden?  I bestyrelsen taler 
vi om, at det er vigtigt, dette fortsat drøftes i elevrådet og på afdelingerne 
blandt personalet.  

Kantinen - blev drøftet meget på elevrådet. Der er lang kø. Skal der være 
flere udsalgssteder? For at lette presset.  

Der er en generel positiv holdning til skolereformen blandt eleverne.  

Det fungerer ok med fritidsaktiviteter, selv om skoledagen er blevet læn-
gere, meldes det fra elevside.  

(I slutningen af efteråret indkaldes foreningerne til en workshop, hvor vi 
kan forholde os til den struktur, der nu er lagt).  

Under dette punkt kommer vi også ind på trivsel blandt ungdommen. Hvor 
stort et pres er der på unge mennesker? Stilles der for store krav? Radio-
udsendelsen fra Mølleskolen omtales. Link til udsendelsen findes på sko-
lens hjemmeside. Og her:  

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/netvaerket-106 

http://www.moelleskolen-ry.dk/
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/netvaerket-106


 
10-2014/15: 

 
Årshjul – med bilag. Kan årshjulet godkendes?  

 

Bilag nr. 1. 

 

Gitte - måske skal der tilsættes mere arbejde med principper? 

Peter - trafik, hvad er der videre tænkt på omkring det? Det er et anlig-
gende for Trafikudvalget, og det ligger primært i trafikudvalget. 

 
Hvis man ønsker at udtale sig om trafikforsøget henvises til dette:  

Har du spørgsmål til forsøgene eller de fysiske tiltag, er du velkommen til 
at kontakte Jette Schmidt, Skanderborg Kommune på mail: 

jette.schmidt.jensen@skanderborg.dk.  

 

Årshjulet godkendes.   

 
11-2014/15: 
 

Status på økonomi 
En kort gennemgang af den aktuelle situation. 
 
AA orienterer. Vi forventer at komme ud af 14 med et underskud svarende 
til cirka 3 % af det samlede budget. Det er vigtigt for os at få nedbragt un-
derskuddet, da vores handlefrihed ellers bliver/er meget begrænset.  

Der blev givet en kort orientering om de væsentligste årsager til under-
skuddet.  

 

 
12-2014/15 Henvendelse fra en forælder: 

Hvordan sikrer vi nok mad i kantinen til alle elever? – med den længere 
skoledag er der behov for mere mad. 
 
I indeværende regnskabsår er der ikke umiddelbar mulighed for at an-
sætte mere personale til at løse opgaven. Er der gode ideer til en ud-
giftsneutral løsning? 
 
Karina vil indkalde Sundhedsudvalget til yderligere drøftelse.  

Peter supplerer med at spørge, om der kan blive mulighed for, at man kan 
købe mad også om eftermiddagen.  

Som det er nu, er der åbent i 10 og 12 pausen.  

Automat - med sandwich, gulerødder, kildevand...  var det en ide til Skole-
torvet?  

Kan man bestille over Intra? Klippekortordning. Dagens ret til en enheds-
pris. Mobile-pay. Ideerne gives videre til Sundhedsudvalget.  

 

 



13-2014/15: 

 
Skolereformen – hvad optager os mest lige nu? Input fra alle bestyrel-
sesmedlemmer.  
 

 Hvor meget plads er der til fleksibilitet? Hvordan bliver samspillet 
mellem lærere og pædagoger? Hvor fleksible rammer bliver der på 
sigt? Hvordan sikrer vi foreningslivet? 

 Hvordan sikres foreningslivet i forhold til en længere skoledag? 
Hvordan spænder lærer-pædagog samarbejdet an? Husker man, at 
pædagogerne også har fået ændrede arbejdsbetingelser. 

 Der er mange udviklere på skolen. Og meget kan lade sig gøre. Lige 
nu er der ikke så meget overskud til den del. Pædagogerne skal 
også redefinere deres job.  

 Generelt er det godt, men det er et problem, at man ikke kan lave 
noget om aftenen mere. Studieture ønsker man også. 

 Oplever en god stemning på stedet og er ny i skolesystemet og har 
derfor ikke noget direkte at sammenligne med, 

 Fra undervisning til læring. Visible Learning-projektet i Skander-
borg. Der tales fleksibilitet, mødemuligheder og forberedelsestid. 
Samarbejde generelt. I de enkelte teams samarbejdes meget, men 
det kniber med at få mulighed for møder med andre.   

 Der er kommet et bedre fælles fundament blandt lærere og pæ-
dagoger i forhold til VL. Der tales i pressen og i skolekredse ikke så 
meget om pædagogernes ændrede arbejdstidsforhold, selv om der 
er sket store forandringer for dem, og det fylder fortsat.  

 Vi har været forvirrede - blandt andet pga. A- og B-uger. Meget 
andet er lavet om.  

 Børnene er meget omstillingsparate. De kan godt være trætte i 3. 
modul. Og man skal være opmærksom på, hvor meget der kan fyl-
des på i lektiecafeen fx. 

 Et håb om at vi får øje på muligheder frem for begrænsninger. At 
vi fortsat kan bruge en hel dag til noget helt andet i stedet for at 
køre efter stive rammer.  

 Det tager tid at lande i en ny arbejdstidsaftale.  

  Der er ikke så meget fokus på bevægelse. Det er vigtigt. Vigtigt 
også at få det ind i overbygningen. IT - skal der laves principper for 
brugen af det?  Elevernes eget grej. Det er vigtigt, at elever har lige 
muligheder for brug af det. Lektiecafeen - kan man gøre noget for, 
at alle kommer til at bruge den. 

 Man skal vænne sig til at have arbejdspladser/lave arbejdet på 
skolen. 

 
14-2014/15: Input fra forældremøder 

(runde med oplevelser fra efterårets forældremøder – både hvor I selv 
har børn og hvor I evt. har deltaget som bestyrelsesmedlemmer). 



7. årgang - Megen snak om computere, forsikring osv. Det var der meget 
fokus på 7. årgang. Også det, at der er forskellige platforme. Forældrene 
får en ekstra udgift, som alle ikke er gearet til. Mange praktiske proble-
mer. Fx hvis børnene cykler med dem.  

Det tilføjes, at skolen stiller pc’er til rådighed, hvis eleverne ikke selv med-
bringer.  

Der er fra elevernes side et stort ønske om, at man får skabe, der kan aflå-
ses. Men det kan også give problemer, hvis eleverne stjæler fra hinanden! 

 
5. årgang. Lektiecafeen fyldte rigtig meget. Det kører ikke optimalt på Sta-
dionalle. Mangel på plads og på pc´ er. 

 

 
15-2014/15: Drøftelse af et fælles forældrearrangement. 

Hvornår skal det eventuelt være, og hvad skal indholdet være? (Evt. skal 
det handle om reformen). 
 
 Hvornår er vi så langt henne, at vi kan sige noget mere om folkeskolere-
formen. Gitte: Kan man konkret vise noget med bevægelse i undervisnin-
gen, vise filmklip om understøttende undervisning. 

Karina: Forslag om at gøre det afdelingsvis, så det bliver mere relevant for 
forældrene.  

Kunne ligge som et fyraftensmøde.  

Der skal afsættes tid til planlægning på et kommende bestyrelsesmøde til 
planlægningen af forældrearrangement. Arrangementet skal finde sted i 
foråret.  

 
16-2014/15: Obligatorisk årsberetning fra formanden.  

Hvilken form skal den have? Og hvad er væsentligt at få med? 
 
En skriftlig julehilsen fra bestyrelsen - og så årsberetning til foråret i for-
bindelse med forældrearrangement. 

 
17-2014/15: Bestyrelsesarrangement: Hvad gav det anledning til? 

 
Gode bud til principper - hvad kan man mene noget om? Fx noget om triv-
sel. Hvordan kan bestyrelsen understøtte det arbejde? KC sender slides fra 
aftenen med Torben Steen. 

 

  



 
18-2014/15: Kvalitetsrapporten 

Efter aftale på sidste møde har Alma sendt sidste års kvalitetsrapport ud 
til jer. Har det givet anledning til spørgsmål? 
 
Kan det være rigtig, at vores linjefagskompetencer er så høje som anty-
det?  
Det er rigtig nok. Det handler om, at man skal være linjefagsuddannet eller 
have lignende kompetence, så mange års erfaring eller længerevarende 
kurser tæller også pt. 

 
19-2014/15: Evaluering af mødet - form og indhold 

 
Tilfredshed med form og indhold. 

 
 
0-2014/15: 

Evt. punkter til kommende møder 
 
Et fast punkt - folkeskolereformen.  

Hvis man på forhånd ved noget, der skal på, så send en mail til AA/KC. 

 

Hvad er der tænkt med trafik fremadrettet? Det kommer der en rapport 
på ved forsøgets afslutning. Lige nu er man i analysefasen.  

 
21-2014/15: Eventuelt 

Information om forældrehenvendelse. 
 
En hilsen fra Mette, der lige nu er meget optaget af nyt arbejde. Fortsæt-
ter i bestyrelsen med mindre, hun får andre meldinger fra bestyrelsen,  

I Økonomiudvalget kan Marianne deltage, når Mette ikke kan være med. 

Drøftelse af forældrehenvendelse.   

 

 

 

 

  



Bilag nr. 1 ad pkt. 10-2014/15 
 
 
Forslag til årsplan, skolebestyrelsen Mølleskolen, 2014-2015 
 
Oktober, november, december: 

 Bestyrelsesmedlemmerne forventes at deltage i kommunalt arrangement for bestyrelser i 
september. Dette møde samt læsning af udleveret materiale fra første bestyrelsesmøde 
forventes at være tilstrækkelig i forhold til at blive klædt på til bestyrelsesopgaven 

 Gennemgang af årshjul for bestyrelsen 

 Kvalitetsrapport. Sendes ud til alle medlemmer. På møde præsenteres den kort, og der gi-
ves mulighed for at stille spørgsmål 

 Drøftelse af et fælles forældrearrangement. Hvornår skal det eventuelt være, og hvad skal 
indholdet være? (Evt. skal det handle om reformen) 

 Obligatorisk årsberetning fra formanden. Hvilken form skal den have? Og hvad er væsent-
ligt at få med? 

 Overordnet gennemgang af principper. Disse sendes forinden til bestyrelsesmedlemmerne. 

 Opsamling fra forældremøder på årgangen/klassen. Hvad skal bestyrelsen evt. arbejde vi-
dere med? 

 Juleafslutning for bestyrelsen i forbindelse med ordinært møde. 
 
 
Efter jul: 
 

 Ny kvalitetsrapport fra Mølleskolen. Gennemgang og spørgsmål. Efterfølgende skal besty-
relsen lave en udtalelse til kvalitetsrapporten. Eventuelt med signaler til byrådet 

 Hvad vil vi gerne ud med til forældrene fra bestyrelsens side? Hvilke signaler er vigtige? 

 Generel info om økonomien på Mølleskolen. Hvilke bindinger er der på forhånd, og hvad 
og hvordan kan bestyrelsen prioritere? 

 Information om timefordeling og prioriteringer 

 Elevtrivsel. Gennemgang af elevtrivselsmålinger og opsummering vedr. undersøgelsen i 
forhold til bestyrelsens deltagelse i forårets forældremøder.  

 Evaluering af udvalgsarbejder 
 
 
 
Desuden foreslås 

 at folkeskolereformen hver gang kort berøres – hvad optager os lige nu? 

 at der i slutningen af hvert enkelt bestyrelsesmøde laves en kort evaluering gående på mø-
dets indhold og afvikling 

 at hvis der fra medlemmerne er specielle meddelelser til mødet, så bedes man forinden 
advisere formanden om dette - eventuelt i form af stikord på en mail 

 at hvert møde afsluttes med at spørge til punkter til kommende møde(r) 

 at elevrådet kommer på dagsordenen i begyndelsen af alle møder, og at vi bestræber os 
på, at sætte punkter af særlig interesse for elevrådet på i begyndelsen af alle møder 


