
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 mandag den 15. januar kl. 19:00-21.30 
i mødelokalet over for kontoret 

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk  
 

Møderække: 24/8, 25/9, 24/10, 22/11, 14/12, 15/1, 20/2, 21/3, 19/4, 7/6 

 
Fraværende: Mette 

 
51-2017/18: 
5 min. 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 14. december 2017 
 
KT: Ad pkt. 45. Worst case ændres til best case. Det er dog stadig positivt.  

 
52-2017/18: 
15 min 
 
 
 

Meddelelse fra 

 Formanden  

 Ledelsen  
o Nyt om temadagen: Det gode ungeliv i Ry 

Temadag: Der er en temadag om det gode ungeliv I Ry (samar-
bejde med Gudenåskolen) Se nyhedssitet http://nyhe-
der.ryskole.dk/det-gode-ungeliv-for-alle-i-ry/   
Nyansættelser: Vi har ansat viceskoleleder, Morten Lomborg og 
fritidsleder, Susanne Kilian. De starter 1. februar, hvor de også vil 
blive præsenteret. 
Lærer Malene Svanholdt Lauridsen overtager stillingen efter Kath-
rine Gyrup. 
Pædagog Didde Bak er ansat i SFO’en. 

 Andre 
  

 
53-2017/18: Nyt fra elevrådet 

Elevrådsshow: Elevrødderne skal ud I klasserne for at høre, om der er nye ideer 
og/eller om de ved om der er elever der tænker at stille op til et evt. show. De 
holder snarest et møde igen med tilbagemeldinger. 

Legeplads: Der er mange gode ideer til hvordan det kan forbedres.  

Valgvideo: Der er nedsat et udvalg som vil lave en film der skal anvendes i anled-
ning af valget.  

 

54-2017/18: 
 

Elevrådsshow 2018 

Forberedelserne til elevrådsshow er så småt begyndt. På skolebestyrelsesmødet 

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.  

 

http://www.moelleskolen-ry.dk/
http://nyheder.ryskole.dk/det-gode-ungeliv-for-alle-i-ry/
http://nyheder.ryskole.dk/det-gode-ungeliv-for-alle-i-ry/


Ideer og tanker:  

 Komme ud i klasserne 

 En liste over ideer til hvad der tidligere har været vist 

 Showdans 

 Gymnastik 

 Kan man lave noget hvor klasser/undervisning inddrages mere 

 Det kræver ildsjæle at få noget stort op at stå  

 Lytte til ideer 

 Vi vil gerne bevare en form der ligner 

 Skal vi flytte tidspunktet 

 Debatpanel, brandtaler 

 Kan det tænkes sammen med skolefest 

 

55-2017/18: 
10 min 

Regnskab 17/Budget 2018  

Sidste nyt. 

Om 14 dage har vi et endeligt regnskab, samt færdigt budget. I vil modtage bilag i 
god tid inden næste møde.  

 
56-2017/18: 
10 min 

Making Space 

Sidste nyt – herunder drøftelse af inddragende proces. 

Crowdfunding. 

KT fortæller omkring samarbejde med et firma om droner i undervisning.  

Jonas Halberg (Smukfest) er tilknyttet projektet, har mange ideer.  

E-wall er på vej, skulle gerne kunne være klar fra vinterferien. 

Inddragende proces: Elevrådet havde det på som punkt på deres møde. Se referat 
fra elevrådsmøde med de ideer de har ønsket.  

Der startes fundraising og partnerinvolvering i de kommende måneder.  

Forældreinddragelse behandles under næste punkt.  

KT undersøger viden omkring crowdfunding. Bestyrelsens holdning er at det er 
ok, hvis det skal være hele byens legeplads, da det så vil give mening. Skolen smi-
der selv penge i projektet og de har fundet sponsorer. Visionen er at der kan være 
mere åbent og aktive timer på skolen. Vores områder kan måske anvendes til fx 
børnefødselsdage og forældrearrangementer. Tanken er at vi alle bidrager.  

Der planlægges frem mod 2020 at lærere/pædagoger får et kompetenceløft der 
kan bidrage til at ændre et mindset, der kan understøtte tanken om fremtidens 
skole.  

 

57-2017/18: 
15 min 

Valg til skolebestyrelsen 

Tidsplan frem mod valget til godkendelse (se bilag). 

Drøftelse af indhold i valgvideo (Pkt. er på elevrådsmødet d. 12/1). 

Interview af bestyrelsesmedlemmer om skolebestyrelsesarbejdet. 

Drøftelse af yderligere tiltag. 



Kickstart til Crowdfunding ift. forældre og byen.  

Valgvideo anvendes bl.a. til at give folk lyst til at stille op: Valgvideoen produceres 
af elevrødder. Der vil være tre kapitler:  

Mølleskolen i dag (KT og elevrådet) 

Mølleskolen i fremtiden (Making Space) (KT og elevrådet)  

Bestyrelsesarbejdet (Visionært har bestyrelsesarbejdet handlet om at udvikle sko-
len sammen med ledelsen og ansatte. Vi vil gerne skaber indflydelse for forældre-
gruppen, men også borgerne i byen, så skolens fremtid er sikret i vores by. Vi vil 
gerne lave filmen imens der er børn til stede. Man må meget gerne være iderig, 
løsningsorienteret). 

KT undersøger og fødeskolernes forældre kan vælges som repræsentanter.  

Vi ændrer datoen for valgaften/temaaften til torsdag d. 5. april - derfor ændres 
alle datoer. 

Opdateret tidsplan: 

 
Skolebestyrelsesvalg foråret 2018 – Tidsplan 
 

 Januar -  Produktion af valgvideo – Hvad er Mølleskolen for en størrelse – 

hvad indebærer skolebestyrelsesarbejdet. 

 Februar - Nyhedssitet bruges til teasere om valgaften/temaaften d. 4. april 

 Marts - Direkte kontakt til mulige kandidater 

 April 

o torsdag d. 5. april - valgaften + tema: Inddragende proces omkring 

Making Space 

o Torsdag d. 12. april – sidste frist for kandidatopstilling – afstemnin-

gen sættes i gang - Ved fredsvalg: Resultatet udmeldes 

o Torsdag d. 26. april – sidste frist for afgivelse af stemmer 

o Fredag d. 27. april – resultatet udmeldes 

 Maj 

o Torsdag d. 3. maj – Sidste frist for klage over valget 

o Fredag d. 4. maj – valget er afsluttet 

 

 
58-2017/18: 
10 min 
 

Eventuelt 

Ideer der kan undersøges:  

 Natur og ungdom. 

 Matas sponsorerer træer. 

 Vedligehold af plantebælter. 

 Gartnere og planteskoler. 

 Et amfiteater er et ønske. 

 
 


