
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19:00-21.30 
i Mødelokalet over for kontoret.  

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk                  
 
Fraværende: Laila Adamsen, Gitte Eriksen, forældrerepræsentanter 

   Anna Kragmose Poulsen, elevrepræsentant 

 
47-2016/17: 

    5 min. 

 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28. februar 

2017 

 

Referat godkendt. 

 
48-2016/17: 

15 - min 

Meddelelse fra 

 

 Formanden  

Organisationen Skole og Forældre har henvendt sig til formanden og fore-

slået os medlemskab. Det er formandens forslag at Mølleskolen melder sig 

ind. Dette støttes af mødets deltagere. 

Marianne sørger for den videre proces og effektuerer indmeldelsen. 

Ansættelsesproces vedr. ny skoleleder er i gang. Orientering. 

Et initiativ fra skolebestyrelsesformænd i Skanderborg Kommune – med 

bl.a. Marianne involveret har ført til afholdelse af møde for repræsentanter 

for kommunens skolebestyrelser. Marianne og Ole deltog. 

Det er ønsket at initiativet i første omgang skal munde ud i en skrivelse til 

byrådspolitikere i Skanderborg Kommune vedr. kommunens relativt lave 

udgiftsniveau pr. elev (10.000 kr./elev i forhold til landsgennemsnittet).  

Det er planen at der skal udarbejdes et katalog med konkrete tiltag og ini-

tiativer, der kan løfte kvaliteten yderligere i kommunens skolevæsen.  

Det er planen at kredsen derefter skal i dialog med repræsentanter for alle 

de politiske grupper.  

Der er etableret en styregruppe. 

Der er oprettet en Facebook-gruppe. 

 

 Ledelsen 

Åbent Hus d. 1. april 2017 efter traditionen Åbent Hus hvert andet år, sko-

lefest hvert andet år. 

Der er informeret grundigt ud til forældre og den skrivende lokalpresse, 

som også er informeret og inviteret til at komme og dække begivenheden. 

SB-medlemmer er meget velkomne til at hjælpe til i kantinen – hvor der 

kan købes kaffe/the og brød. 

Det blev drøftet om der skulle arrangeres en indsamling af penge til at 

støtte forbedringer af skolens legeplads. Dette er dog nok ikke realistisk at 

arrangere med så kort varsel. Husk det til næste gang der byder sig en 

mulighed. 

Planlægning af næste skoleår er påbegyndt. Orientering om forventede 

forandringer bl.a. som følge af indførelse af KMD-Educa. 

Vi har aktuelt et samarbejde med 2 medarbejdere fra kommunens økono-

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


miske stab om skolens økonomi, budget og resurser – bl.a. for at sikre et 

sikkert fundament for prioriteringer og større fremadrettede beslutninger. 

Flytning af næste SB-møde. AA kommer med udmelding om ny dato. 

 

 Andre 

 

 
49-2016/17: 

10 min 

Nyt fra elevrådet 

 

Der arbejdes i øjeblikket med det kommende elevråds-show. Måske bliver det 

ikke til noget, da der mangler tilmeldinger fra nogen, der vil optræde. Elev-

rådsformanden ser tiden an nogle dage endnu. 

Elevrådsformanden har ”målt temperaturen” rundt i klasserne ovenpå Ry-

sagen. Fornemmelsen er at det går ok i klasserne og der er ro på. 

Trappen under broen mellem fagfløj og indskoling er tilsyneladende i stykker.  

Toiletterne ved 8. årgang er i øjeblikket lukket. Hvorfor det? Dette spørgsmål 

gav anledning til en kort drøftelse af elevernes brug af toiletter, rutiner om-

kring rengøring m.v. Ledelsen opfordres til – snarest og ved en passende lej-

lighed – at skrive ud til forældrekredsen og bede om forældrenes hjælpe til 

med at vi får udviklet en endnu bedre elev-toilet-kultur. 

 

 

 

50-2016/17: 

 

Beskrivelse af indeklimaet 

 

Serviceleder vil fortælle om de tiltag, der er udført, ligesom han vil vi-

se helt konkret, hvordan vi hele tiden via pc´en kan følge med i klima-

et i de enkelte lokaler. Det kan ikke vises på storskærm, og vi forestil-

ler os det derfor vist i to hold.  

 

Gennemgang af indeklimasystemet ved Gunner A. Det er efterhånden kørt ind 

og det fungerer rigtig godt. Det nye system har ført til at det nu er muligt at 

etablere et meget, meget bedre indeklima. 

 

 

 

51-2016/17: 

- min 

Møde i Distriktsforum – referat af dette 

  

På baggrund af referat, som AA giver på mødet, ønskes bestyrelsen 

inddraget i en drøftelse af  

 

 Skole/hjemsamarbejdet med fokus på overbygningen 

 Forældresamarbejde i overbygningen 

 Klassedannelse i overbygningen 

 

Under dette punkt giver ledelsen en status på, hvordan der har været arbejdet 

siden Brand-sagen og hvilke planer der er fremad: 

Fra Distriktsforum-mødet d. 13. marts: Der var stor tilslutning til mødet i Di-

striktsforum. Nye deltagere i Distriktsforum fremover er repræsentant fra hal-

len og repræsentant fra Natteravnene.  

Betydningsfulde emner fra mødet, som der skal arbejdes videre med, er:  
 

 Det velfungerende forældresamarbejde toner ofte ud efter at børnene har 
forladt mellemtrinnet. Hvordan kan vi styrke et fortsat forældresamarbej-
de? 

 Hvordan arbejdes sammen med Natteravnene 



 Hvordan identificerer vi dårlig trivsel? Hvordan optimerer vi den fælles 
indsats og gør Ry til et nemmere sted at være ung i? 

 Hvordan kan vi inddrage forældre og unge-gruppen i distriktssamarbej-
det? 

 Hvordan sikrer vi os kontinuitet, når det er et faktum, at eleverne fra om-
rådet primært lever deres ungeliv i Skanderborg eller Århus efter 9. klas-
se? 

 Hvordan kan vi øge samarbejdet mellem skole, foreninger og hallen? 

 Hvordan sikrer vi os, at alle unge ved, hvor de kan henvende sig, hvis de 
oplever problemer? 

 Hvornår er det, vi som voksne skal blande os? Guidelines ønskes 

 Mødesteder for unge, der ikke er motiverede for at deltage i idrætsaktivi-
teter 

 Andre væsentlige områder til drøftelse 
 

Hvad er status og hvordan har der været arbejdet siden Brandsagen: 

Der opleves ro på i forhold til sagen. Dagligdagen er vendt tilbage til skolen og 

fokus er meget mere på den daglige undervisning og samværet eleverne imel-

lem. 

I forhold til skolens håndtering af den konkrete sag pågår der i øjeblikket en 

proces, hvor skole og fagsekretariat gennemgår alle elementer.  

Skolen har – via fagsekretariatet - svaret på en lang række spørgsmål stillet af 

forskellige. 

Der har været afholdt en række forældremøder i 7. 8. og 9.årgang – ligesom 

ledelsen har haft/skal have møder med enkelte forældre eller grupper af for-

ældre, der har ønsket dette. 

Hvad skal ske fremadrettet?  

Vi ønsker at hele vores skole/hjem-samarbejde skal boostes. Hvordan kan vi 

sammen understøtte GOD TRIVSEL FOR ALLE OG INKLUSION AF ELEVER I UD-

FORDRINGER.  Vi tænker på indhold ved forældremøder, på klasseforældrerå-

denes rolle, lege/trivselsgrupper, tiltag og indsatser på årgangene - særligt 

ved skolestart og når 7.årgang etableres. Øget indsats i udskolingen. Tydelig-

gøre vores antimobbe-politik, elevrådet rolle osv. 

Vi tænker at vi løbende og i den kommende tid vil præsentere de forskellige 

tiltag for forældre. 

 

 

52-2016/17: 

 

Budget 2017 

  

Til brug på økonomiudvalgsmøde om budget 2017 i den kommende uge 

vil vi drøfte prioriteringer, som udvalget kan tage med i betragtning. 

 

Punktet udsættes og der indkaldes til ekstraordinært SB-møde mandag d. 27. 

marts 2017 kl. 17-18. 

 

 

53-2016/17: 

5 min 
Eventuelt  

 
Intet. 

 

Referat udarbejdet af Keld V. 


