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44-2014/15: 
    5 min. 
 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 19. januar 2015. 
 
Referatet godkendt. 

 
 

45-2014/15: 
 

Nyt fra elevrådet ved Wazma og Peter.  
 
Wazma fortæller om elevrådet, hvor vi har talt om, hvor synlige vi er. Tilbagemel-
dingerne lød på, at der blev brugt tid på dagsorden og referater i klasserne. Der 
bruges meget tid på elevrådsshowet. 
 
Kantinen oplever man er blevet bedre. Der er fortsat mulighed for forbedringer, 
men det arbejdes der med stille og roligt.  
 
Elevrådet har valgt at melde sig ud af DSE. Man oplever ikke, man har fået nok ud 
af det - og ingen ønskede at deltage i de kommende arrangementer i DSE.  
 
Elevrådet taler også om pc´er osv. Der er et ønske om, at der kan komme flere 
pc’er på skolen. Især gældende for 7. årgang.  
 
Et bestyrelsesmedlem foreslår, at der også bliver omtale af elevrådsshowet på 
hjemmesiden. Dog er det vigtigt, at forældre ikke opfatter det som en invitation, 
for der er ikke plads til flere tilskuere i salen.  
 

 
 
  

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


46-2014/15: 
 
 

Skriftlig udtalelse til den samlede kommunale kvalitetsrapport 2.0 for skoleåret 
2013/14 (se vedhæftede pdf-fil).  
 
Udtalelsen skal kun omhandle de af Mølleskolens resultater, som figurerer i den 
samlede kommunale kvalitetsrapport. (Bilag vedlagt) 
 
Fristen for skolebestyrelsens udtalelse er fredag den 20. februar 2015 kl. 10.00. 
Udtalelsen sendes til Michael Kolding.  
 
Vi vedlægger Mølleskolens kvalitetsrapport – blot til information.  
 
Vi undrer os over, at vi på nogle områder har haft udsving. Vi vil gerne undersøge 
dette nøjere.  
 
Vi glæder os over, at vi ligger godt i forhold til karakterer i overbygningen, og vi at 
vi klarer os godt i forhold til ungdomsuddannelser. 
 
Vi glæder os over, at vi er "gode" til drengene. OBS på forskellen. 
Kompetenceudviklingen er vi interesseret i. 
 
Vi glæder os over, at trivselsmålingen kommer med.  
 
Ovenstående udtalelser danner baggrund for en udtalelse, der forfattes af ledelse 
og formand. Sendes til kommentering i den øvrige bestyrelse.  
 

 

 
47-2014/15: 
 

Godkendelse af princip for Skole/hjemsamarbejdet 
Bilag nr. 1: Princip for skole/hjemsamarbejdet. 
 
Se princip - der er endnu en rettelse. Princippet skal derfor på igen.  
 
Laila foreslår, at der kommer en fast dag for åbent hus-lørdagen. Som det er nu 
falder det nemt sammen med øvrige arrangementer.  
 

 
48-2014/15: 
 

Skal vi opsige abonnementet på bladet Skolebestyrelsen? 
 
Vi aftalte på seneste møde, at skoleledelsen skulle undersøge, om man går glip 
af noget ved at opsige abonnementet på bladet Skolebestyrelsen. Vi går ikke 
glip af noget – bortset fra bladet!  
 
Vi opsiger bladet. 
 

 

  



49-2014/15: 
 

Referat af skoleledermøde vedrørende pædagoger i skolen.  
 
Desuden omtale af det politiske arbejde omkring dette. Hvis du indsætter føl-
gende i din browser, kommer du direkte til referat fra Undervisnings- og Børne-
udvalget.   

 
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-
%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-
2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#16http://skanderborg.instant.cohae
sio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-
2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#16 
 
Karina refererede til skoleledermødet, hvor der var en drøftelse af, hvilket formål 
fritidstilbuddet tjener.  
 
Desuden refereres til møde for alle ledere og medarbejdere med arbejdsområde 
inden for det kommunale fritidstilbud. Oplægsholder er leder for Center for Ung-
domsstudier Søren Østergaard.  
 
 

 
50-2014/15: 
 

Prioriteringer i forbindelse med forårets tildeling af lønkroner. Gennemgang KC.  
 
Karina gennemgår. Herunder overvejelser omkring lektiecafe. Tildelingen kommer 
til skolen i form at tildeling til fagene, understøttende undervisning, inklusionsti-
mer og timer til pædagoger eksempelvis i indskolingen. Ud over dette kommer en 
separat tildeling til DSA (Modtageklasser) og specialklasserækken.  
Udmøntningen af timer foregår meget forskelligt på kommunens skoler. Der er 
foretaget pædagogiske valg på hver enkelt skole.  
 

 
51-2014/15: 
 

Budget 2015 – forslaget er gennemgået i Økonomiudvalget og i MED. Oriente-
ring om dette fra Alma.  Budgettet ønskes godkendt. Budgetforslag er vedlagt 
som fil.  
 
Fra MED og Økonomiudvalget er følgende kommentarer med:  
 

 Der skal stå et beløb til afvikling af gæld. Minimum 1 % af det samlede 
beløb 

 Vikarbudgettet er forhøjet væsentligt 

 Der er et ønske om mulighed for indfasning af ny teknologi.  

 Der skal afsættes de nødvendige midler til arbejdspladser for lærere og 
pædagoger 

 SFO – der skal tages hensyn i budgettet til, at vi kan risikere at miste 
børn i SFO og Klub pga. reformen 

 
Bilag nr. 2: Skolebudgetforslag 2015 - pr. 30. jan - med totaler 
Bilag nr. 3: Opstartsbudget 2015 Fritidsdel - pr. 30. jan - med totaler 
 

http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#16http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#16http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#16http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#16http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx
http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#16http://skanderborg.instant.cohaesio.net/Undervisnings-%20og%20B%c3%b8rneudvalget/22-01-2015%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx


Mette supplerer med at sige, at man i Økonomiudvalget har lagt vægt på, at sko-
len er en undervisningsinstitution, så i de situationer hvor man har skullet væl-
ge/omprioritere, er valget faldet på noget, der direkte tilgodeser undervisningen. 
Eksempelvis i form af et øget budget til vikarer.  
 
På trods af et budget på 50 millioner, er der ikke mange valgmuligheder, da sko-
len er bundet op på mange faste udgifter, hvoraf lønningerne tager den største 
del.  
 
Bestyrelsen godkender det forelagte budget.  
 

 
52-2014/15: 
 

På baggrund af møde i Økonomiudvalget ønskes følgende på bestyrelsens dags-
orden: 
 
Hvad står der i den nye skolereform vedr. elevers aktiviteter ude af huset 
(krav/forventninger/eksempler) og hvilke konsekvenser får det for budget 
2015? Kræver det en yderligere aktivering af klassekasser el. l. Hvordan kan det 
gøres på en fair og ordentlig måde?  
 
Kommentar til SFO/Klub-budgettet. Det er fint og rigtigt at budgettere forsigtigt 
på området, men hvad skal et eventuelt overskud anvendes til?   
 
Udsættes. 

 
53-2014/15: 
 

Kort info fra sundhedsudvalget 
 
Udsættes. 

 
54-2014/15: Lukket møde 

 
54-2014/15: Eventuelt 

 
Et problem, at der er arrangementer andre steder på "åben lørdag". Eksempelvis 
badmintonklubben. Det vil være godt, hvis vi har EN bestemt lørdag.  
 
Nyt punkt til næste gang: Sikkerhed ved Isagervejs "fodgængerovergang". KC kon-
takter forinden Vej og trafik. 
 

 

  



Bilag nr. 1 ad pkt. 47-2014/15 

 
Princip for skole/hjemsamarbejdet 
Et åbent og ærligt samarbejde mellem skole og hjem er det bedste 
fundament for børnenes trivsel og udvikling. Skolen prioriterer der-
for tæt kontakt med forældre meget højt og er den aktive og udfa-
rende part i samarbejdet.  

 
Retningslinjer for samarbejdet: 
 

Forældremøder: 
Efter behov planlægger og arrangerer forældreråd, kontaktlærer og gerne elever foræl-
dremøder. Klassens lærere og pædagoger er ansvarlig for møderne. Det opfordres til, at 
man inddrager elever og forældre i planlægningen af møderne. 
 
Skole/hjem-samtaler: 
Forældre og evt. elever tilbydes samtaler efter behov. Samtalerne skal foregå i en åben 
og ærlig atmosfære, hvor barnets stærke og svage sider er genstand for drøftelse. Begge 
parter forbereder sig til samtalen. 
 
Åbne døre: 
Forældrene er velkomne til at deltage i undervisningen. Besøget gælder så vidt muligt 
hele moduler og i forbindelse med besøg forventes, at forældrene deltager i klassens ar-
bejde. Vi opfordrer forældrene til på forhånd at melde besøg til læreren. 
 
Forældreråd/klasseråd: 

Hver klasse vælger et forældreråd. Forældrerådet for kommende skoleår vælges på for-
årsmødet. Undtaget er nydannede klasser. Elever kan have repræsentation i rådet. 

 
Skolefest: 
Mølleskolen afholder lige år en skolefest, der kan have forskelligt omfang. Festen kan 
omfatte hele skolen eller afdelinger/årgange. Ulige år afholdes Åbent Hus. 
 
www.moelleskolen-ry.dk: 
Skolens hjemmeside med kalender og aktuelle meddelelser. 

 

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

