
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 torsdag den 19. april 2018 kl. 19:00-21.30 
i mødelokalet over for kontoret 

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk  
 

Møderække: 24/8, 25/9, 24/10, 22/11, 14/12, 15/1, 20/2, 21/3, 19/4, 7/6 

 
Fraværende: Marianne 

 
77-2017/18: 
5 min. 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 21. marts 2018. 

Godkendt. 
 
78-2017/18: 
15 min 
 
 

Meddelelse fra 
 Formanden  
 Ledelsen Desværre afslag fra Real Dania. 

Nyt samarbejde med klatreklubben, der etablerer en Bouldervæg på den 
gamle scene i hallen. Kvickly ny samarbejdspartner, der gerne vil gå ind øko-
nomisk i ”Making Space”. 

 Andre Bestyrelsen i Ry City (Laila): gerne et samarbejde ift. musik – unge der 
kan optræde til Ry Outdoor i pinsen. Også gøgl eller andet. 

 
 
79-2017/18: Nyt fra elevrådet 

Invitation til 8.-9. klasse elevrødder til at deltage i SSP-møde omkring fester på 
Sønder Ege onsdag den 25.4. 

Synlige voksne tiltag – ungepanelet i Ry – 4 unge fra 7. klasse har stillet op. 

Elevrådsmøde torsdag den 3. maj. 
 
80-2017/18: 
 

Kvalitetsrapport  

Drøftelse af indholdet i rapporten (vedlagt separat).  

Vi starter et arbejde med ny PLC tænkning med faglige vejledere og kompetence-
vejledere og trivselsvejledertænkning med AKT, LP, Nussa og DSA. Alle lærere får 
kompetenceudvikling ift. 21. årh. kompetencer og projektdagstænkningen får stor 
opmærksomhed.  

Vi arbejder med elevtrivsel gennem elevinddragelse og variation i undervisningen, 
så den bliver mere inspirerende. Vejledersystemet er et støttesystem. Vi går efter 
at øge tallet på inspiration og støtte. 

Mange indskolingselever (8,2%) føler sig tit alene i skolen – det skal have ændret 
på igennem en indsats. 

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


Under 80% af elever, der læser godt – der er for mange nej’er i rapporten – det 
følger vi op på. Samtidig har vi en kritik af de Nationale Test. En del af vores hø-
ringssvar. Vi vil prøve at se på lokale læseresultater på SB-mødet inden sommer-
ferien. 
 

 
81-2017/18: 
20 min 

Evaluering af stormøde, herunder næste skridt ift. Making Space 

Positiv respons fra mange forældre. Dejligt at så mange stillede op til bestyrelsen. 
Måske var den gode energi på mødet en del af årsagen til dette. Spændende op-
lægsholder. Måske et langt spring mellem oplægget og den konkrete skolevirke-
lighed. Kristian lavede en god kobling. Vi er ved at samle de mange gode idéer. 
Samles i et idékatalog, samt dokumenter med behovsark og tendenser. 
 

 
82-2017/18: 
 

Orientering om det digitale skolebestyrelsesvalg 

Valget åbnes på mandag. Foregår over Eboks. Der kan stemmes på tre kandidater. 
Vi kommunikerer ud om det og opfordrer til at deltage. Forhåbentlig opnår vi en 
høj stemmeprocent. 
 

 
83-2017/18: 
 

Forældreinddragelse  

Kan vi trække på ”Skole og Forældre”? Hvordan kan vi lade os inspirere af andre 
skoler? Hvordan nytænke? Elevstyrede skole/hjem-samtaler? Andet. 

 

 
84-2017/18: 
 

Skole/hjemsamarbejde 

Elementer af pkt. 83-2017/18 inddrages. 

Punkt 83-84 slået sammen:  

For få forældre deltager i forældremøderne. På 5. årgang deltog for nylig kun 
halvdelen af forældrene.  

Hvordan involverer vi forældrene mere? 

Kan vi stille tydeligere forventninger op til forældrene fra skolens side? 

Forventninger pr. klassetrin? 

Arbejde med forældres forventninger til hinanden? 

Ledelsen deltager i forældremøderne fx med et indledende oplæg? 

Rød tråd med faste temaer på de forskellige årgange i forældremøder og 
skole/hjemsamtaler? Arbejde med struktur! 

En form for ensretning i forældremøder og samtaler? 

Tidligere udmeldinger omkring datoer? 

Hvordan skabe mere interaktion og mindre info på møderne? – dialogen i højsæ-
det! 

Forældrekurser i indskolingen. Læsevejledningsaftener – med fokus på dysleksi.  



Erfa-grupper om mange forskellige emner? 

Islæt af børneaktiviteter på forældremøderne – et konkret indblik i skolehverda-
gen? 

Styrke skolens fortælling? 

Flipped learning forældremøde? Hvor forældrene har fået en opgave på forhånd… 

Disse spørgsmål afleveres til den nye bestyrelse som grundlag for det videre ar-
bejde med punkterne. 

 
 
 
85-2017/18: 
10 min 
 

Eventuelt 
 

På 7. årgang vil vi søge om at nedsætte undervisningstiden med 1 time om ugen 
til to-voksenordning. Arbejde med trivsel for de nye klasser, projektdage, mm. An-
søgning færdiggøres snarest og rundsendes til bestyrelsen til kommentering. Be-
styrelsen bakker op om dette. 

Afslutningsmøde 7.6 starter med kort 1 times møde og herefter spisning. 
 

 


