
Referat  
Af skolebestyrelsesmøde 

mandag d. 18. maj 2015 kl. 19-21.30 
Frokoststuen 

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk                  
 
 
 
Fraværende: Gitte, Trine, Christian B. (vikar for Søren), Karina, Mette, Wazma 
 
83-2014/15: 
    5 min. 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 16. april 2015. 
 
Referatet godkendt. 

 

84-2014/15: 
 

Nyt fra elevrådet ved Wazma og Peter.  
 
Elevrådshow afholdt med stor succes. Elevrådet er gået på ”ferie” på grund af ek-
samen, hytteture mm. Peter siger det er vigtigt at komme tidligt i gang i det 
kommende skoleår. Revurderet medlemskab af DSE. Stadig ikke tilslutning. 
 

 

85-2014/15: 
 
 

Nyt fra skoleledelsen vedrørende næste skoleår.  

 Fordeling af tid – lærere og pædagoger 

 Anden relevant information 

 Specialklasserækken og DSA 
 
Lektiecafe 
Overbygning: dækkes af lærere 
Mellemtrin: dækkes primært af lærere 
Indskoling: dækkes af både lærere og pædagoger 
 
Anvendelsen af  pædagog timer i 2015/2016 
Færre timer tildelt på mellemtrin 
Flere timer tildelt indskoling, DSA, specialklasser 
 
Økonomi/Gæld 
Det går foreløbig som planlagt i forhold til afvikling af gælden fra finansår 14. Vi 
har fået ros i forhold til budgetopfølgningen. Derfor indkaldes ikke til Økonomi-
udvalgsmøde før sommerferien med mindre det ønskes af medlemmerne, eller 
hvis situationen ændrer sig.  
 
Ansættelse af 5 nye lærere – alle ”erstatter” eksisterende ansatte, der enten går 
på efterløn, barsel mm 
 
 
 

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


Specialklasserækken 
Få børn nedefra – kun to i yngste klasse. Der arbejdes stadig på at finde den rette 
klasseinddeling i kommende skoleår. 
 
6. ferieuge 
3 muligheder: udbetaling, indregning (nedsættelse af ugenorm), afholdelse. des-
uden arbejder vi på, at teamet dækker ind, når teamkollegaer afholder 6. ferieuge 
 

 
86-2014/15: 
 

Brug af mobiler og øvrigt i timerne. 
Er der styr på det på Mølleskolen?  
Tilbagemelding fra ledelsen som lovet på seneste møde. 
 
Tiltagende udfordring i overbygningen.  
Overbygningens lærere laver fælles retningslinjer, der bliver introduceret i august 
2015. 

 
87-2014/15: 
 

Arrangement med Søren Østergård om fritidstilbuddet i Skanderborg Kommu-
ne. 
 
Alle pædagoger fra Mølleskolen deltog. Hvilke tanker er der gjort hos os i den 
forbindelse? Oplæg fra Grethe og Frank. 
 
Frank og Grethe refererede fra mødet. Det blev besluttet at sætte følgende punkt 
på dagsordenen efter sommerferien:  
  
Hvad vil vi med Mølleskolens fritidstilbud? 
 

 
88-2014/15: 
 

Hvad skal forældregruppen informeres om på skrift?  
 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal overveje, hvilke informationer, der ønskes ud 
til forældrene. Blandt andet for at sikre et fælles vidensniveau. På mødet laves 
en opsamling af de punkter, bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige at 
medtage. 
 

 Fastslå at undervisningen er gratis, og at der derfor ikke kan kræves foræl-
drebetaling  

 En god skole kræver at både skole elever og forældre arbejder på at alle 
elever trives, idet elever der trives i fællesskabet lærer bedst. 

 Arbejdet med principper 

 Hovedoverskrifter /-timer 

 Årshjul 

 Tilgængelige referater 

 Årgangsrepræsentanter 

 Reform: Bevægelse i undervisningen – lektiecafe 

 Kantinen 

 Udvalgsarbejde bl.a. trafik, ansættelser og kantine 
 



 
89-2014/15: 
 

"Hvad foregår der lige nu". 
 
Blandt andet i forhold til reformen.  Skal vi evaluere blandt forældrene i forhold 
til folkeskolereformen? Hvordan i givet fald? 
 
God info fra skoleledelsen i nyhedsbreve. Forældrene skal gives mulighed for at 
komme med tilbagemeldinger. Formidles via den skriftlige formandsinformation. 
 

 
90-2014/15: 
 

 Aftaler i forhold til sidste bestyrelsesmøde i dette skoleår 
 
9. juni-mødet flyttes til ”Bissely”, Klostermøllevej 8, Voerladegaard, 8660 Skan-
derborg. Ledelsen sørger for mad og drikke. 
 
Mødetidspunkt kl. 18.30 på Mølleskolens p-plads. Kl. 19.00-21.30. 
 
Pkt. trivselsmåling. 

 
91-2014/15: 
 

Evt. 
 
Ansættelse af ny pædagog til kommende 0. årgang. 
DSA: Der forventes at komme flere børn. 
Mødedatoer til skoleåret 2015/2016 lægges ud af ledelsen. Vi fortsætter med 
”rullende dage”.  
 
Der skal vælges årgangsrepræsentanter til kommende skoleår. Foreløbig plan: 
 

0. årgang  

1. årgang Jesper 

2. årgang Niels 

3. årgang Lone 

4. årgang  

5. årgang  

6. årgang Laila 

7. årgang  

8. årgang Ole 

9. årgang Laila 

Specialklasserækken Marianne 

DSA  

  
 

 
Alle årgange og områder skal dækkes. Nogle vil være nødt til at tage mere end en årgang. Det må vi følge 
op på på næste møde.  
 
Vi sluttede mødet af med at se video fra elevrådsshowet. Videoen kommer snart til salg.  


