
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 tirsdag den 20. februar 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: Laila 

 
60-2017/18: 
5 min 
 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 

Referatet godkendt. 

 
61-2017/18: 
15 min 
 
 
 

Meddelelse fra 
 

Formanden:  
I forbindelse med årsdagen for hændelsen ved Ry-Hallen, har der været en del 
henvendelser fra pressen. Vi har svaret som hidtil, at vi afventer Ombudsmandens 
behandling af sagen, inden vi udtaler os. Velkommen til viceskoleleder Morten 
Lomborg 

Ledelsen: 
Ombudsmanden har bedt skolen om at se efter yderligere dokumentation i for-
bindelse med sagen i Ry, hvilket vi har gjort. Der har været et tæt samarbejde 
med Forvaltningen. En advokat er nu behjælpelig i processen. 15. marts sendes 
svaret til ombudsmanden. Processen bliver brugt konstruktivt i et fremadrettet 
perspektiv. 
 

Vi har søgt fonden RealDania ”Underværker” – projekt RumiRy - den første kon-
krete fondsansøgning i forbindelse med Making Space. Ansøgningen vedrører om-
rådet omkring faggården. Bestyrelsen er hovedunderskriver på ansøgningen, sva-
ret forventes i foråret. Vi håber på svar inden 9. april. Elevrådet arbejder med vi-
deoer hertil. 
Andre: 
Opmærksomhedspunkt på baggrund af forældrehenvendelse: princip omkring ny-
hedssitet og hvad der lægges der vs. på ForældreIntra. Nyhedssitet er ikke en er-
statning for ForældreIntra. 

 
 
62-2017/18: Nyt fra elevrådet 

Der har ikke været møde siden sidst. Næste møde er i uge 9. Der er i mellemtiden 

blevet lavet valgvideo. Der har været besøg fra danske skoleelever. De laver en 

masse arbejde omkring færden på internettet, formidler børnetelefon, mm. Møl-

leskolen er ikke medlem, det skal vi overveje. 

 

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


63-2017/18: 
10 min 

Regnskab 17/Budget 2018  

Bilag eftersendes 

KT: Kort gennemgang af regnskab. Vi har nedbragt gælden med godt 1 million si-

den 2015, heraf godt 400.000 i 2017. Slutresultat er -908.000, svarende til 1,6%. 

KT: Kort gennemgang af budget. Investering i Making Space på en halv million i 

2018 gør, at vi overskrider budgettet med ca. 200.000, således at vi lander på 

2,0%. Dette har bestyrelsen tidligere godkendt. Vores største forbehold er elevtal 

og visitation til specialklasserækken. Dette ved vi mere om i marts-april. 

 

 
64-2017/18: 
20 min 

Skolebestyrelsesvalg  

Tidsplan frem mod valget til godkendelse (Se bilag –NB! ændret). 

Tidsplanen godkendt. 

 Den færdige valgvideo gennemses – rettes til og suppleres med stop mo-

tion video omkring Making Space - lægges på nyhedssitet i uge 9. Supple-

res med prosatekst med opfordring til at stille op til skolebestyrelsen og 

møde op. 

 Drøftelse af yderligere tiltag. Hvordan får vi reklameret, så der kommer 

mindst 500 forældre? Rullende nyheder, hvor vi gør opmærksom på afte-

nen. Måske en ekstern oplægsholder, der har input ift. fremtidens skole. 

Vi tænker videre.  

 Drøftelse af form og indhold på valgaftenen den 9. april. Hvordan lave en 

inddragende proces med 500 mennesker? Online realtime afstemninger? 

Bruge skolens rum – forskellige temaer i de forskellige rum? Opfordre til 

inddragelse. Tilmelding via Intra. Fælles start i salen. Gruppeborde. Lø-

bende opsamling fra scenen. Grønt lys fra bestyrelsen til at arbejde med 

folkeaktier/crowfunding. Tages op på mødet 23.3. 

 
 
65-2017/18: 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbagemelding på antimobbestrategien 

Hvordan bruges den på årgangene? Antimobbestrategien er ikke så praksisan-

vendelig i udskolingen, passer bedre til indskoling/mellemtrin. Vi har arbejdet me-

get med klassetrivsel.dk. Vi skal tydeliggøre den. Vi har fokus på sårbare unge. Re-

vision med definition af mobning og digital dannelse samt kommunikation herom 

er aktuel. Tiltag konkret på forældremøder, fokus på fx 7. klasse. Oplæg fra ledel-

sen 19.4. 

 

 



66-2017/18: 
10 min 
 

Skole-hjemsamarbejde og forældreinddragelse på Mølleskolen 

Hvordan styrker vi dette? Kan vi trække på ”Skole og Forældre”? Hvordan kan vi 
lade os inspirere af andre skoler? Hvordan nytænke? Elevstyrede skole/hjemsam-
taler? Der arbejdes videre på de kommende møder. 
 

 
67-2017/18: 
10 min 
 

Kommunal kvalitetsrapport 
Drøftelse af høringssvar (Tilsendt pr. mail).  
Høringssvaret tilrettet og godkendt. Vi laver en grundig drøftelse af kvalitetsrap-
porten på næste møde. 

 
68-2017/18: 
10 min 
 

Eventuelt 
MP: Forældrehenvendelse vedr. skolefoto. Utilfredshed med skiftet af leverandør, 

dårligere kvalitet og højere pris. Ledelsen undersøger sagen. 

 
 
  



Bilag: 
 
Skolebestyrelsesvalg foråret 2018 – Tidsplan (Udkast – NB ændret siden sidst) 
 

 Januar -  Produktion af valgvideo – Hvad er Mølleskolen for en størrelse – hvad indebærer 

skolebestyrelsesarbejdet. 

 Februar - Nyhedssitet bruges til teasere om valgaften/temaaften d. 9. april 

 Marts - Direkte kontakt til mulige kandidater 

 April 

o Mandag d. 9. april -  Valgaften + tema: Inddragende proces omkring Making Space 

o Mandag d. 16. april – sidste frist for kandidatopstilling – afstemningen sættes i gang 

- Ved fredsvalg: Resultatet udmeldes 

o Mandag d. 23. april – sidste frist for afgivelse af stemmer 

o Onsdag d. 25. april – resultatet udmeldes 

 Maj 

o Onsdag d. 2. maj – Sidste frist for klage over valget 

o Torsdag d. 3. maj – valget er afsluttet 

 
 
 
 
 

Punkter til næste møde 23. marts: 
Ombudsmandssagen - svaret 
Planlægning af valgaften/event 9.4 
Kvalitetsrapport 
Forældreinddragelse 
 
Punkter til mødet 19. april: 
Oplæg vedr. antimobbestrategi og digital dannelse 
Skole/hjemsamarbejde 


