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35-2014/15: 
    5 min. 
 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde torsdag 11. december 2014. 
 
Referat godkendt. Ordlyd punkt 33 ændres, så det passer til bilag. Det vil sige, der 
skulle have stået følgende: Tilføjet 22.01.15  Rettelse til referat – de tre godkendte 
principper er 1)Princip for klassedannelse 2)Vikardækning 3) Princip for elevaktivi-
teter. AA. 
 

 

36-2014/15: 
 

Nyt fra elevrådet ved Wazma og Peter.  
 
Wazma fortæller om arbejdet med elevrådsshow, der afvikles 17. april. 
 

 

37-2014/15: 
 
 

Bladet Skolebestyrelsen 
Skal vi fortsætte abonnement, når perioden udløber 31.12.2015. Det koster cir-
ka 2000,- pr år.  
 
Medlemmer af skolebestyrelsen tager bladet med hjem og læser - efterfølgende 
tager vi stilling til, om abonnementet skal fortsætte. Skoleledelsen undersøger om 
der er andet man går glip af, hvis abonnementet opsiges. 
 

 
38-2014/15: 
 

Brev fra Niels Kragelund. Sendt til bestyrelsen 22. december.  
Anvendelse af trådløst net. Hvordan forholder vi os på Mølleskolen? 
 
Brev fra Niels Kragelund om anvendelse af trådløst netværk.  
 
Niels gør opmærksom på, at det handler ikke om maskinstorming. Men om en 
bekymring for børn, der udsættes for det trådløse net. Niels gør rede for forsk-
ningen bag det og anbefaler, at man læser forsker Olle Johansson fra Karolinska 
Instituttet i Sverige, der har påvist konsekvenser af brugen af trådløst net. Især de 
yngste børn er meget påvirkelige, idet hjernen er under opbygning.   
 
Fra bestyrelsens side spørges der til, om der anbefales helt konkrete tiltag. WHO 
anbefaler, at der tages skridt til at beskytte børn mod strålingen. Sundhedsstyrel-
sen har ikke indført restriktioner.  

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


 
SHP fortæller, at man hos de yngste primært bruger de stationære maskiner. Dog 
er det en undtagelse i forbindelse med forsøget på 1. årgang med I-pads.  
 
Der er enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt at være opmærksom på de pro-
blemer, der kan være forbundet med brugen af det trådløse net. Være opmærk-
som på, at man kan sætte I-padden på flyfunktion eksempelvis.  
Karina har haft en drøftelse med vores IT vejleder om lokale handlemuligheder. 
En stor del af de prioriteringer, som foretages sker kommunalt. Vi har dog en 
kommunal IT strategi, som forsøger at få strategi, sundhed og økonomi til at 
hænge sammen.  

 
39-2014/15: 
 

Nyt set up for lektiecafé på mellemtrinnet – orientering fra skoleledelsen.  
 
Karina orienterer om ændringerne på mellemtrinnet, hvor bemandingen er øget, 
og hvor der også er sat lærerkræfter ind. Desuden foregår Lektiecafeen nu på sko-
len og ikke som før på Stadion Allé for en del af børnene. Så vil vi drage erfaringer 
af det til kommende skoleår.  
 

 
40-2014/15: 
 

Indledende drøftelser i forhold til princip for fag- og arbejdsfordeling. 
 
I kommende skoleår vil der ikke ligge en kommunal binding i forhold til brug af 
pædagoger i skoledelen. Det står derfor den enkelte skole frit i hvilket omfang, 
man ønsker at bruge pædagogernes kompetencer i undervisningen.  
 
Til drøftelse.  
 
Det blev drøftet, og emnet tages op senere. Der ønskes en konkretisering af sko-
lens samlede opgave set i forhold til understøttende undervisning osv. Der ønskes 
desuden referat af lignende drøftelse på skoleledermøde. 
 

 

 
41-2014/15: 
 

Fortsat revidering af principper (se mail fra 5. december fra Inger Hansen, hvor 
principperne er vedlagt – eller se principper på hjemmesiden). 
 
Skole/hjemsamarbejdet. Der laves enkelte ændringer igen, og princippet tages op 
til endelig godkendelse på næste møde.  

 

 
42-2014/15: 
 

Orientering om den åbne skole 
Møde med foreningerne. Laila Adamsen.  
 
Niels orienterer om mødet med foreningerne. Næste udspil skal komme fra sko-
len, og foreningerne inviteres igen. 

 



43-2014/15: 
 

Eventuelt 
 
Gitte - nogle forældre har henvendt sig i forhold til lektiemængden på 7. årgang. 
Mener at eleverne har for lang arbejdsuge. Skoleledelsen tager det med til afde-
lingsleder for 7. årgang. 
 
KC har undersøgt automater til kantinen. Det vil koste 2000,- om måneden for os, 
hvis vi skal sætte en automat op. Tages op i Sundhedsudvalget.  
 
I PUF har der været kigget på traditioner. Fremover mødes vi i skolegården på 
første skoledag efter sommerferien - og ikke længere i salen. Vi søger at optimere 
øvrige fælles arrangementer. 
 
Lige nu pågår en fagundersøgelse. Hvad kan vi dække? Hvilke ønsker har den en-
kelte lærer i forhold til næste skoleår. Kommunen laver også en undersøgelse. 
 
I næste uge får vi besøg af koreanere, der er optaget af elevtrivsel og fagligt ud-
bytte af undervisningen.  
 
Vi får også besøg af miljøministeren i forbindelse med seksualundervisning og fer-
tilitet.  

 


