
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 onsdag den 21. marts 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, Mette, Laila, Niels, elevrådet 

 
69-2017/18: 
5 min. 
 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 20. februar 2017. 
 

Godkendelse udskudt til næste møde grundet mandefald. 
  

 
70-2017/18: 
15 min 
 
 

Meddelelse fra 

 Formanden  

 Ledelsen  

 Andre 
 

 
71-2017/18: 
 

Nyt fra elevrådet  

Elevrådet ikke til stede. Ved sidste elevrådsmøde talte elevrådet om at lave en 
hyggemorgen for alle med saft og kiks. Det arbejdes der videre med. Valgvideoen 
til skolebestyrelsesvalget blev set. Elevrådsshowet bliver aflyst i år, og vi ser i ste-
det på, om vi kan etablere en ny tradition til næste år. Elevrådet blev også orien-
teret om processen med ”making space”. 
 

 
72-2017/18: 
 

Ombudsmandssagen 
o Drøftelse af kommunens svar til ombudsmanden 

 

Advokatundersøgelsen er nu færdiggjort og sendt til ombudsmanden. Se presse-
meddelelsen fra Skanderborg Kommune: https://www.skander-
borg.dk/2018/marts/ekstern-advokatundersoegelse-notatpligten-er-ikke-opfyldt-
i-ry-sagen.aspx 
 
Vi afventer ombudsmandens afgørelse. 
 

 
73-2017/18: 
20 min 

Planlægning af valgaften/event 9.4 
 

o Se programmet her: http://nyheder.ryskole.dk/stormoede-og-
skolebestyrelsesvalg-mandag-d-9-april-kl-19-00/ 

 

Vi skal have flere forældre til at tilmelde sig, hvad gør vi?  
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SKOLEPORTEN TILMELDING ØVERST 
Plakater i Ry-hal, flyers til tasken, kontakt til Gudenåskolen, opslag på forældrein-
tra, nyhedssitet, MJA, forældrerødder – kontakt gennem lærerne, mundtligt, 8. 
klasser uddele flyers i postkasserne. Analog tilmelding? ”Slå på tromme” i net-
værk og lade ringene sprede sig i vandet. Video af making space samt teaser fra 
Louise Opprud.  
 
Valg til skolebestyrelsen/opstillingsmøde: Præsentation af deltagere, efter afte-
nen sættes digital valghandling i gang (medmindre der er fredsvalg). 
 

 
74-2017/18: 
 
 

Kvalitetsrapport 
o Drøftelse af indholdet i rapporten (vedlagt separat). 

 

Udsat til næste møde. 
 

 
75-2017/18: 
 

Forældreinddragelse 
o Kan vi trække på ”Skole og Forældre”? Hvordan kan vi lade os inspi-

rere af andre skoler? Hvordan nytænke? Elevstyrede skole/hjem-
samtaler? Andet 

 Pkt. Skole/hjemsamarbejde er på d. 19/4, hvor elementer af 
ovenstående inddrages 

 
Udsat til næste møde. 

 
76-2017/18: 
10 min 
 

Eventuelt 

 


