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Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 22. november 2017. 
Referatet blev godkendt. 
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Meddelelse fra 

 Formanden Ingen  

 Ledelsen Jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde har vi nu sendt anti-
mobbe-strategien via PUF-udvalget og ud til lærerne på de enkelte år-
gange med henblik på at få en vurdering af, om vores antimobbe-strategi 
bliver udlevet. Ledelsen indsamler inputs og punktet sættes på SB-møde 
den 20/2, hvor ledelsen afrapporterer. 

 Andre Ingen 
 
44-2017/18: Nyt fra elevrådet 

Elevrådet informerede om en – igen i år – succesrig ”æbleskivehygge-morgen”, 

som blev afholdt af elevrådet den 7. december.  

Forberedelserne til elevrådsshow er så småt begyndt. På SB-mødet den 15/1 skal 
elevrådsshow sættes på dagsordenen og vi skal vende idéer til, hvordan vi kan få 
elever til at stille op til showet, så det bliver gennemført i 2018. I 2017 blev det 
desværre aflyst grundet manglende deltagere på scenen.  
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Budget 2018  
Overordnet udkast til næste års budget 
Kristian orienterer om, at budgettet for 2018 er ved at tage form og det ser lige 
nu ud til, at vi ender ud med et underskud for 2018 på ca. DKK 450.000. Det reg-
ner vi dog med, at det bliver forbedret over de næste par måneder og at DKK 
450.000 er worst case. 

Vi har fået nedbragt vores gæld i løbet af 2017 og derfor har ledelsen valgt at der 
er luft til at prioritere at investere i ”Making Space”-innovationsprojektet i 2018. 
Vi har budgetteret med at investere DKK 500.000 i ”Making Space” i 2018 og det 
samme beløb i 2019. Den samlede skolebestyrelse tilkendegiver sin opbakning til 
denne prioritering, men fastholder, at det fortsat er Mølleskolens ambition at 
nedbringe og afvikle vores gæld.  

 

http://www.moelleskolen-ry.dk/
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Nyhedssite 
Vi er klar med sitet og forventer at sende det i luften lige inden jul. 

Kristian orienterer om, at vi er klar til at gå i luften med Nyhedssitet inden jul. 
Over de næste måneder vil vi følge trafikken på sitet og også lære, hvordan vi ska-
ber relevante historier. 
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Making Space 
Sidste nyt. 

De første funding-penge er i hus og vi har fået lovning fra en sponsor i nærområ-
det på både udstyr samt et pengesponsorat. Vi har mange bolde i luften ved mu-
lige sponsorer og er ved at udarbejde en fundraising-plan. Vi tror på, at projektet 
skal realiseres vha mange små og mellemstore bidrag. Laila foreslog også at sup-
plere med at undersøge mulighederne for at kigge på crowd-funding. Kristian vur-
derer denne idé.  
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SB valg  

Udkast til tidsplan frem mod valget præsenteres på mødet. 

Kristian viser et forslag til tidsplan for SB-valget 2018. Valghandlingen skal være 
afsluttet den 31. maj. Det besluttes, at punktet sættes på SB-mødet den 15/1, 
hvor vi beslutter den endelige tidsplan samt indsatser, der skal sikre, at vi får 
kommunikeret tilstrækkeligt. 
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Udviklingskontrakt 2018 (Se bilag) 
Skal betragtes som vores dynamiske 3 års plan – kort drøftelse. 
 
Kristian fremlægger sin Udviklingskontrakt med Skanderborg Kommune. Det er et 
3-årigt dokument, som udtrykker ledelsens ambitioner for Mølleskolen. Kristian 
fremhæver, at han ser dokumentet som et fælles dokument for hele Mølleskolen. 
De nævnte mål er et udtryk for de områder, hvor vi vil skabe progression i den 
kommende 3-årige periode. De nævnte mål skal senere brydes ned i konkrete ind-
satser. Skolebestyrelsen udtrykker opbakning hertil.  
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Eventuelt 
 
Mette har et ønske om at få diskuteret skole/hjemsamarbejde og forældreinddra-
gelse på Mølleskolen med henblik på at identificere områder, hvor vi kan styrke 
samarbejdet mellem hjemmet og skolen. Det blev besluttet, at sætte dette punkt 
på SB-møde den 20/2.  
 

 


