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31-2016/17: 

    5 min. 

 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 8. decem-

ber 2016 

 

Referatet godkendt. 

 
32-2016/17: 

25 min 

Meddelelse fra 

 Formanden – blandt andet om henvendelse fra andre bestyrelser 

Der har været en henvendelse fra andre skolers bestyrelser med et ønske 

om at mødes om fælles tiltag. Blandt andet fordi Skanderborg Kommune 

bruger færre penge på eleverne set i forhold til andre kommuner. Der for-

modes at være et fælles ønske om, at Skanderborg Kommune som et mi-

nimum kommer på niveau med gennemsnitstallet for andre kommuner. 

Bestyrelsen bakker op om tiltaget. 

 

 Trine – dialogmødet 

Trine fortæller, at der igen blev efterlyst en politisk pejling af, hvor man 

ser besparelserne udmøntet i praksis. På hvilke områder skal niveauet 

sænkes.  

 

Der blev på mødet også talt om synlig læring og trivsel, ligesom det blev 

drøftet, hvordan man tilgodeser udsatte børn i fritidstilbuddet.  

Der blev orienteret om, at indsatsen for fagligt svage elever skal styrkes. 

 

 Ledelsen – om ansættelsesprocedure mm. 

Ansættelsesproceduren har trukket længere ud, end vi havde ønsket og 

forventet. Som planen er nu, vil vi have 3 måneder uden ansat kontrakt-

holder.  

 

 
33-2016/17: 

10 min 

Nyt fra elevrådet 

 

Mads fortæller, at vi på elevrådsmøde har drøftet skole/hjemsamtaler og frem-

lagt ønsker i forhold til, hvilke krav eleverne har til ny kontraktholder. Et fyl-

digt skriftligt referat kan rekvireres fra elevrådsmødet.  

 

 

34-2016/17: 

20 min 

Økonomi. Information om regnskabet 2016 samt forventninger til 

2017.   

 

Bilag udleveres på mødet. 

 

Alma gennemgår kort. Slutresultatet ser ud til at blive en anelse bedre end 

sidste år; men der gøres opmærksom på, at der indtil 30. januar fortsat kan 

forekomme ændringer. Vi ser med bekymring på finansåret 2017, da ændrin-

ger på special- og DSA-området kan føre til færre resurser.  

http://www.moelleskolen-ry.dk/


Vi er i dialog med økonomistaben, som kender til vores udfordringer. Vi har 

bedt dem om sparring i forbindelse med budget 17 og i forbindelse med for-

årets planlægning. Det har de givet os lovning på.  

 

 

35-2016/17: 

15 min 

Legeplads. Hvem vil være med i et udvalg, der kan følge op på Karinas 

ide? Hvem vil evt. være tovholder i projektet? 

 

KC har i meddelelse til forældrene skrevet følgende om skolens lege-

plads: 

 

I har gentagne gange hørt og læst, hvordan jeg med stolthed beskri-

ver Mølleskolen. Der er dog et område, som jeg ikke helt kan beskrive 

med denne stolthed – og det er vores legeplads. Vi kan ikke helt sige, 

at den lever op til at være en del af et grønt område. Den er simpelt-

hen brun. Vi har mange gode idéer til, hvordan vi kan optimere forhol-

dene, men det er urealistisk, at vi med vores nuværende økonomi får 

mulighed for at gøre noget grundlæggende ved det.  

 

Vi ved, at vi har en skole i et område med masser af energiske og in-

novative mennesker, og vi ved, at de også findes i vores forældre-

kreds. Derfor vil skolebestyrelsen i det nye år invitere til, at et ad hoc 

udvalg sætter sig sammen og ser på, hvilke alternative veje, der kan 

findes for at finde økonomi til bedre forhold på legepladsen for de 
mange børn på Mølleskolen. I hører nærmere. 
 
Vi taler om vigtigheden i at få forældrehjælp til denne del. Vi formoder, at især 

forældre til kommende 0. årgang og indskolingen generelt vil være interesse-

rede.  

 

Det er også vigtigt at finde en, der vil være tovholder for projektet. Det behø-

ver ikke nødvendigvis at være en, der sidder i skolebestyrelsen. Trine vil kon-

takte Jesper, tidligere medlem af skolebestyrelsen for at høre, om han vil være 

med i et enkeltstående projekt.  

 

 

36-2016/17: 

10 min 

Robusthed 

Der er behov for hjælp til pasning torsdag den 9. februar fra kl. 12.30. 

Forslag til organisering af dette ønskes.  
 
Bestyrelsen bakker op om en plan om, at 6. – 9. årgang sendes hjem, og at 

eleverne fra 0.-5. årgang må få fri; men skal tilbydes pasning. Via Intra laves 

en undersøgelse af, hvor stort pasningsbehovet er, ligesom der efterlyses for-

ældre, der kan hjælpe med opgaven.   
 

 

37-2016/17: 

5 min 

Stadionalle og lokalefællesskab med dagplejen. Kort orientering.  

AA orienterer om, at vi har måttet afgive lokaler på Stadionalle til dagplejen. 

Dagplejen skal bruge huset til legestue, hvilket betyder, at det er forskellige 

grupper af børn og dagplejere, der skal være i lokalerne. Det midterste lokale 
inklusive køkken og kontor bliver fælleslokaler.  

Servicemedarbejderne med Gunner i spidsen har gjort en stor indsats for at 

tilpasse lokalerne, og der har været et godt samarbejde med dagplejerne, så 

vi håber, det kommer til at gå godt. Dog er vi fra skolens side kede af, at vi 

ikke længere kan disponere over fællesrum i skoletiden. Lokalerne har været 

brugt til projektdage og generel aflastning for en skole, der er trængt på kva-
dratmeter.  

 



38-2016/17: 

55 min 

 

Hvilke ønsker/krav har vi i forhold til ansættelse af ny kontrakthol-

der/skoleleder? 

 

Punktet drøftes. Suppleres med indsendt skriftligt materiale fra ikke tilstede-

værende.  

 

 
39-2016/17: 

5 min 
 Eventuelt  

 

Der er et ønske om at få en beskrivelse af indeklimaet. Punktet kommer på 

næste gang. 

 

 

 

 


