
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19-21.30 
Frokoststuen 

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk                  
 
Fraværende:  
 
55-2014/15: 
    5 min. 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 17. februar 2015. 
 
Referat godkendt.  

Mette har sendt tilføjelser til referatet i forhold til høringssvaret. Vi ændrer ikke 
på referatet, men tager Mettes tilføjelser med på kommende bestyrelsesmøde.  

Det endelige svar til kvalitetsrapporten eftersendes til bestyrelsen, der ikke har 
fået det.  
 

 
 

56-2014/15: 
 

Nyt fra elevrådet ved Wazma og Peter.  
 
Wazma: Lektiecafe på 6. årgang fungerer nu rigtig godt. Der arbejdes koncentre-
ret med elevrådsshowet. På elevrådsmøde tales om manglende mad i kantinen og 
uhensigtsmæssig adfærd på toiletterne.  

 
 

57-2014/15: 
 
 

Information fra Sundhedsudvalget 
 
Nyt princip for Mad og sundhed - udleveres på mødet. 
 
Kommentarer til princippet:  

Vi skal gøre noget mere for at gøre den overordnede målsætning synlig.  

I forhold til 3.-6. årgang er der fejl i oplysninger om madtilbud til eleverne. Der 
skal stå, at der er et lille forældrebetalt måltid.  

Skal vi egentlig have en kantine? Det del drøftes også under punktet.  

Af princippet skal det fremgå, at vi tager udgangspunkt i, at man selv medbringer 
mad - og at kantinen er et supplement med egenbetaling.  

"SFO" ændres til "Fritidstilbuddet" 

Skolesocialrådgiver tilføjes som samarbejdspartner.  

Vedr. AKT - der skal ikke gives forældretilladelse til forebyggende indsatser, der 
inddrager flere elever. Det skal fremgå af princip og retningslinjer. 

 

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


Princippet tages op igen med ændringsforslagene indarbejdet. 

 

 
58-2014/15: 
 

Godkendelse af princip for Skole/hjemsamarbejdet 
Bilag nr. 1: Princip for skole/hjemsamarbejdet. 
 
Skole/hjem-princippet godkendes. 
 

 
59-2014/15: 
 

Sikkerhed ved Isagervej 
Karina informerer efter kontakt til Vej og Trafik. 
 
Vej og Trafik arbejder på at ændre og lovliggøre overgangen ved Isagervej.  
 
Trafikudvalget tilbyder at hjælpe med at ændre adfærden ved Isagervej, hvor cyk-
listerne skal stå af, når de skal passere en fodgængerovergang.  Det kan sættes i 
værk, når ændringen er foretaget. 
 

 
60-2014/15: 
 

Ansøgning fra 7A  vedr. lejrskole 
 
Vi venter med at behandle ansøgningen til den kommer på skrift. 

 
61-2014/15: 
 

Møder om fremtiden for kommunens fritidstilbud 
 
Lone har deltaget i møde med bestyrelsesrepræsentanter. 
Karina har deltaget i møde med kontraktholdere og TR. 
 
Lone orienterer. Søren Nielsen og John Simonsen lavede oplæg sammen med 
Torben Steen. Er Fritidstilbuddet pasning eller en pædagogisk foranstaltning? 
Medlemmerne blev bedt om at forholde sig til forskellige dilemmaer.  
 
Vi foreslår, at Grethe og Frank laver et oplæg fra fredagens arrangement med Sø-
ren Østergård til næste bestyrelsesmøde. 

 
62-2014/15: 
 

Orientering om økonomi 
Alma fortæller, at vi er bedt om at komme med en skriftlig redegørelse for, hvor-
for vi i finansåret 14 har haft et overforbrug på to millioner kr. Alma refererer den 
skriftlige redegørelse, som er godkendt og returneret med svar om, at Møllesko-
len er kendt for at have styr på økonomien, så man har en forventning om, at 
overskuddet indhentes.  
Der er lavet en foreløbig plan for tilbagebetaling af gælden. Fra driftsbudgettet er 
der budgetteret med et afdrag på 500.000,- kr og næste øvelse kommer i forbin-
delse med forårets normering og ansættelser, hvor vi er meget bevidste om at 
ansætte ”forsigtigt”.  
I den skriftlige forklaring til sekretariatet har vi gjort rede for de primære årsager 
til overskridelsen i 14. En væsentlig forklaring skal findes tilbage i 2013, hvor vi ik-
ke lavede en opsparing til dækning af lockout timer. Desuden har vi foretaget et 
bevidst valg ved ikke at afskedige personale i januar 15, da vi forudså en sådan af-



skedigelsesrunde ville give os store problemer i skoleåret 14-15. I vores optik en 
fornuftig pædagogisk beslutning, men en problematisk økonomisk beslutning.  
Alma orienterer desuden om vanskelighederne i forhold til budgetlægning. Ud-
sving i elevtallet i specialklasserækken gør os meget sårbare. Uventede udmeldin-
ger af elever i rækken har store økonomiske konsekvenser; men budgettet bliver 
lagt ud fra ”det bedste bud på elevtal”.  
 

 
63-2014/15: 
 

Drøftelse om traktement ved bestyrelsesmøderne 
 
Vi har ikke brug for noget, der kan gå i stedet for aftensmad, så der ønskes en 
simpel servering.  
 

 
64-2014/15: 
 

Hvordan sikrer vi os, at forældregruppen er godt informeret om Mølleskolens 
retning? 
 
Karina skriver ud til lærerne, at de skal huske at informere bestyrelsesmedlem-
merne om forældremøder.  
 
På mødet den 16. april skal alle bestyrelsesmedlemmer tale om, hvad der skal in-
formeres om skriftligt til forældrene. 
 

 
65-2014/15: 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. 

 
66-2014/15: Brug af mobiler i timerne 

 
Udsættes. 

 
67-2014/15: Punkter til kommende møde 

 
Evaluering - det er godt at have en runde med "hvad foregår der lige nu". Folke-
skolereformen skal på næste gang. Skal vi evaluere blandt forældrene i forhold til 
folkeskolereformen? Hvordan i givet fald? 

 
68-2014/15: Evaluering af mødet 



 
Mødelederen får ros. 

 
69-2014/15: Eventuelt 

 
Jesper, Niels, Trine, Marianne, Ole vil gerne hjælpe med kaffe og servering i kan-
tinen på åbent-hus-dagen. 

 

  



Bilag nr. 1 ad pkt. 58-2014/15 

 
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. 
 
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. 

 

 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 18. marts 2015 

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

