
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 mandag den 11. marts kl. 17:00-19:30 
i mødelokalet over for kontoret  

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk  
 
Møderække: 15/8, 24/9, 24/10, 12/11, 13/12, 9/1, 11/3, 25/4, 12/6 
Fraværende: Susanne Kilian 
 

40-2018/19: 
5 min. 

Godkendelse af referat fra 9.1.2019 
Godkendt.  

 

Hurtig feedback på fællesmødet med øvrige bestyrelser: God dialog med de andre 
bestyrelser. Spændende tema. Fint med fokus på kommende 7. årgang og brobyg-
ning mellem skolerne. Måske kunne Gudenåskolen indbydes til dialog og samar-
bejde på tværs også. De andre bestyrelser kunne godt tænke sig et fællesmøde år-
ligt fremadrettet. Dette bakker Mølleskolens bestyrelse op om. Januar kunne være 
en fast tradition. 

 

 
41-2018/19: 
5 min. 

Nyt fra elevrådet 
 
Sidste møde deltog Gunner. Blandt andet omkring toiletterne, skiltning på døre, 
knager, mm. Herudover positive tilbagemeldinger fra eleverne omkring fastelavns-
arrangementet. Eleverne synes det var dejligt, at der var et arrangement på tværs af 
årgange, og hvor de store skulle tage ansvar for de små. 
 

 
42-2018/19 Tema: Nyt skoleforlig 

 Kort oplæg om indholdet i det nye skoleforlig. 

 Beslutning om mulig afkortelse af skoledagen fra 4. til 9. klasse 

 Beslutning om brug af understøttende UV. Til konfirmationsforberedelse 

 Læs mere her: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folke-
skoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende 

 
Kort oplæg fra Kristian med fakta om forliget. Herudover orientering om tanker om 
etablering af madordning i samarbejde med et lokalt nystartet firma. 

 
Beslutning: Konfirmationsforberedelse kan lægges i UV i skoleåret 2019/2020. 
 
Beslutning: Ledelsen kan beslutte at afkorte skoledagen med 1-2 timer i 4.-9. klasse i  
skoleåret 2019/2020, såfremt det er ledelsens vurdering, at det er det, der giver den  
bedste ressourceudnyttelse og kvalitet i skoledagen.  
 
 
 
 

 

http://www.moelleskolen-ry.dk/
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende


 

43-2018/19: 
15 min 

Regnskab 2018 og budget 2019 
 De medsendte bilag drøftes 

 
Samlet resultat for 2018 er et underskud på 1,4 mio. mod forventet 1,2 mio.  
Grunden til dette er: personale, der er skiftet til en anden kommune (udbetaling af 
feriepenge), forsinkede refusioner (forskningsprojekt, barsel) og færre specialklasse-
elever. 
 
I 2019 budgetterer vi med et resultat, hvor underskuddet ender på 1,2 mio. Pt. af-
venter vi skoleforligets effekt på budgettet, den regulering er ikke kommet endnu.  
Budget 2019 er på næste bestyrelsesmøde til godkendelse. Her kender vi tallene 
bedre. Bestyrelsen vil gerne prioritere at gælden nedbringes. 
 

 
44-2018/19: 
20 min 

Mølleskolens specialtilbud 

 Hvordan er strukturen pt. 

 Drøftelse af skriv til politikkerne 
 

- Tre klasser MA, UA, UB. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 
- Tilbud, der læner sig op af almen, men med afvigelser 
- Brevet har afstedkommet et møde med visitationsudvalget 20.3.2019 
- Vi har fået politikerne i tale 
- Vi ønsker at bevare Mølleskolens specialtilbud 

 
 
45-2018/19: 
15 min 
 

Notat og journaliserings pligt. 

 Kort orientering om skolens nye retningslinjer 

 Se dem her: https://moelleskolen-ry.skoleporten.dk/spa/dokumenter-
download/fcfd751b-22f3-4441-befe-3b7674055311/True/M%C3%B8lle-
skolens%20retningslinjer%20for%20notat%20og%20jounaliserings-
pligt.pdf 

 
Kristian orienterede. 

 
46-2018/19: 
15 min 

Skolebestyrelsens arbejdsform 

 Drøftelse 
 
Bestyrelsen ønsker, at grundlæggende drøftelser får god tid på bestyrelsesmøderne.  
Prioritering af temaer, vi vil måske for meget ift. omfanget af tid til bestyrelsesarbejdet. 
 
Ledelsen og bestyrelsen bør have en drøftelse af, hvad man vil bruge hinanden til. 
Dette sættes på som et af de første punkter på næste bestyrelsesmøde, med afsæt i  
skolebestyrelsens årshjul. 
 

 
47-2018/19: 
 

Meddelelser 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer. Ingen   

 Nyt fra ledelsen. Ingen 

 
 48-2018/19:
           

Eventuelt 
 

 

https://moelleskolen-ry.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/fcfd751b-22f3-4441-befe-3b7674055311/True/M%C3%B8lleskolens%20retningslinjer%20for%20notat%20og%20jounaliseringspligt.pdf
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