
 

 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

tirsdag d. 19. august 2014 kl. 19-21.30 
Mødested: kontoret  

 
 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk    marianne@thorhauge.dk 
                
 
Fraværende:  
 
01-2014/15: 

    5 min. 
 

Bestyrelsen skal konstituere sig med formand og næstformand. 

Desuden skal der findes ud af, hvem der er suppleanter. Poul og 

Laila har meldt sig som suppleanter. 

 

Formand: Marianne Thorhauge 
Næstformand: Gitte Eriksen 
3 suppleanter: Niels Jørgen Kragelund, Poul Krogh, Laila P. Adamsen 

Vi aftaler, at dette skal meddeles pressen.  

 

 
02-2014/15: 
 

Der skal vælges en repræsentant for specialklasserækken. 
 

Marianne Thorhauge er valgt til denne post. 

 

 
03-2014/15: 
 

Valg til udvalgsposter 

Økonomiudvalg, kommunikationsudvalg, sundhedsudvalg, trafikudvalg, le-
gepladsudvalg, ansættelsesudvalg mm. 

 

Valg til udvalgsposter: 

Vi besætter de eksisterende udvalg - til jul finder vi ud af, hvorvidt det er de 
relevante udvalg vi har og hvorvidt de er rigtig besat. 

 

Mette og Ole: Økonomi 

Trine og Lone: Sundhed og ansættelse 

Gitte: Ansættelse 

Jesper: Trafikudvalget og legepladsudvalget 

Niels: Kommunikationsudvalget 

 

 

  

http://www.moelleskolen-ry.dk/
mailto:marianne@thorhauge.dk


 

 
04-2014/15: 
 

Fordeling af bestyrelsesrepræsentanter på de forskellige årgange 

Fordeling af repræsentanter på årgangene  

 

0. årgang  Jesper 

1. årgang  Niels 

2. årgang  Mette 

3. årgang  Poul 

4. årgang  Trine 

5. årgang  Marianne 

6. årgang  Lone 

7. årgang  Ole 

8. årgang  Gitte 

9. årgang  Laila 

Specialklasserækken Marianne 

 

Vi er vidende om, at bestyrelsen formentlig ikke kan nå at deltage/komme 
med indlæg til efterårets møder, da de allerede er planlagte. I løbet af året 
drøfter vi indhold til forårets møder. Eventuelt laves en fælles manual.  

I forhold til 0. årgang og 7. årgang med nye elever, er der specielle opgaver, 
der drøftes mellem de pågældende repræsentanter og ledelsen.  

 

 
05-2014/15: 

 
Orientering om opstart af skoleåret 2014-2015 

Den korte udgave lyder, at vi er udfordrede, men skal nok få styr på det. 

Spørgsmål til lektiecafé - kunne det være en mulighed, at de ældre elever 
kunne hjælpe i Lektiecafé hos de yngre elever? Lige som hjælpetrænere. Re-
sursemæssigt er skolen udfordret. 

 

 
06-2014/15: 
 

 

Styrelsesvedtægten 

Gennemgang af denne samt høringssvar. Styrelsesvedtægt + bilag vedlagt 
som bilag nr. 1 og 2. 

Alma har sendt et udkast, der godkendes og sendes. Teksten følger her:  

19.08.2014 
 

Høringssvar fra Mølleskolen vedr. revideret styrelsesvedtægt og opdateret bi-
lag. 
Sendes til Michael Kolding  michael.kolding@skanderborg.dk 
 
På skolebestyrelsesmøde afholdt 19. august har vi besluttet at videresende 
følgende: 
 

mailto:michael.kolding@skanderborg.dk


 Vi er glade for muligheden for at bestyrelsen kan supplere sig med to 
repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannel-
sesinstitutioner og/eller lokale foreninger. På Mølleskolen vil vi vente 
med at gøre brug af muligheden, da vi er nydannede som bestyrelse. 

 Vi er meget tilfredse med, at den daglige leder af skolefritidsordnin-
gen fremover deltager i bestyrelsesmøderne. Det vil gavne det gene-
relle informationsniveau, ligesom det vil sikre, at også fritidsordnin-
gens stemme høres i bestyrelsen. 

 
I forhold til eksempel på forretningsorden for en skolebestyrelse (side 17), 
finder vi det problematisk, at beslutningsprotokollen foreslås underskrevet 
umiddelbart efter hvert møde. Vi ønsker i stedet en praksis, hvor man på det 
efterfølgende møde godkender eller anfører korrektioner til det udsendte re-
ferat.  Vi finder det utidssvarende at bruge papir, og praksis har tidligere vist, 
at det sparer tid, hvis man bruger vores foreslåede fremgangsmåde.  
 
Endelig er der en fejl i forhold til vedtagelse omkring resursetildeling til speci-
alundervisning i almenområdet. Af Styrelsesvedtægten fremgår det, at tilde-
lingen foretages på baggrund af ansøgning (side 16). Tildelingen foretages på 
baggrund af ”modellen”. Den samme fejl mener vi gentages på bilag 3, side 
13. Her fremgår det, at man kan søge midler til ”enkeltintegrerede børn”.  

 

 
07-2014/15: 

 
Hvordan kan vi fra bestyrelsens side hjælpe klasserne godt på vej med at 
lave aktiviteter, der kan styrke fællesskabet og tilknytningen til nye og eksi-
sterende klasser? Hvordan præsenteres det for forældrene?  
 

Punktet sættes på dagsorden, så alle føler sig klædt godt på til forårets for-
ældremøder. 
 
Eventuelt. Der uddeles et hæfte om ny bestyrelse. Vi drøfter indhold på næste 
bestyrelsesmøde. Hæftet hedder ”Velkommen til skolebestyrelsen” og kan 
hentes elektronisk på følgende hjemmeside: www.skole-foraeldre.dk. 
Visible Learning - opstartskurser - kommet godt i gang, og får brug for bestyrel-

sens input senere. 
 
Årshjul - laves i samarbejde med formand og næstformand og ledelse 
Pulsen på skolen - faktaoplysninger, "rigets tilstand". Vi sender sidste kvali-
tetsrapport ud, og laver plads til spørgsmål på kommende møde. 

 

http://www.skole-foraeldre.dk/

