
 

Referat 
 

af skolebestyrelsesmøde  
mandag d. 12. september 2016 kl. 19:00-21:30 
(mødet blev afviklet onsdag den 21. september) 

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

 
07-2016/17: 

    5 min. 

 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2016 

 

Kommentar til referatet, møde 12. september 2016, fra Mette: 

 
Tak for det. Der mangler imidlertid den vigtige pointe under punktet Skole/hjemsamarbejde - vi blev 
enige om flg.: 
 
1. Der tilføjes til det eksisterende princip (eller retningslinjer?), at lærerne til skole/hjem-samtaler 
som minimum altid orienterer om elevens status og udvikling i primære fag. Dette skal danne afsæt 
for en dialog om elevens progressionsmuligheder  
 
(Og så vil jeg gerne have repeteret på skrift, hvad de primære fag er på hver årgang) 
 
2. Der skal tilbydes to samtaler årligt. Disse fungerer som et vigtigt fundament for skole/hjem-
samarbejdet. På næste skolebestyrelsesmøde drøftes videre, hvordan vi kan styrke skole/hjem-
samarbejdet udover de to årlige samtaler.  
 

 
Vi undlader at ændre på referatet, da vi skal arbejde videre med princip for skole/hjemsamarbejdet. 

 

 

 

08-2016/17: Princip for Skole/Hjemsamarbejde 

Bilag nr. 1: Udkast 

Udkastet gennemgås og der kommer ændringsforslag. Disse fremgår af følgende (kan sammenholdes med 
det oprindelige udkast i bilag 08-2016/2017)  
 

Bilag ad pkt. 08-2016/17: 

 

Princip for skole/hjemsamarbejdet 

Et åbent og ærligt samarbejde mellem skole og hjem er det bedste funda-
ment for børnenes trivsel og udvikling. Skolen prioriterer derfor tæt kon-
takt med forældre meget højt og anser det for at være et fælles anliggende 
og en fælles forpligtelse.  

Kommentar: Ingen medlemmer af bestyrelsen udtrykker ønske om ændring af princippet.  
 

Retningslinjer for samarbejdet: 
 

Forældreråd/klasseråd: 
Hver klasse vælger et forældreråd. Forældrerådet for kommende skoleår vælges på forårsmødet. Undtaget 

Kommentar [v1]: Vi vælger at sæt-

te dette afsnit øverst. 

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


er nydannede klasser. Elever kan have repræsentation i rådet. 
 

Forældremøder: 
Efter behov planlægger og arrangerer forældreråd, kontaktlærer og gerne elever forældremøder. 
Klassens lærere og pædagoger er ansvarlig for møderne. 
 
Skole/hjem-samtaler: 
Forældre og evt. elever tilbydes som minimum to samtaler om året. Samtalerne skal foregå i en 
åben og ærlig atmosfære, hvor barnets stærke og svage sider er genstand for drøftelse, og hvor 
progressionsmuligheder er i fokus. Begge parter forbereder sig til samtalen. Forældrene skal være 
forberedte på samtalen ved at de som minimum har orienteret sig i barnets elevplan og uddan-
nelsesplan gennem Min Uddannelse.  
 
Åbne døre: 
Forældrene er velkomne til at deltage i undervisningen. Besøget gælder så vidt muligt hele modu-
ler og i forbindelse med besøg forventes, at forældrene deltager i klassens arbejde. Vi opfordrer 
forældrene til på forhånd at melde besøg til læreren. 
 
 
Skolefest/Åbent Hus: 
Mølleskolen afholder som lige år en skolefest for hele skolen med et fællestema. Ulige år afhol-
des Åbent Hus, hvor forældre og andre interesserede inviteres indenfor i undervisningen en lør-
dag formiddag.  

 
Skriftlig dialog: 
Mailkorrespondance og løbende information foregår via ForældreIntra. 
 
www.moelleskolen-ry.dk: 
Skolens hjemmeside med kalender og aktuelle meddelelser. 

 

 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde september 2016 

 

 

Inden behandlingen af punktet gjorde formanden opmærksom på, at det er skolebestyrelsens 

opgave at lave principper. Ansvaret for retningslinjer ligger andetsteds.  

Drøftelsen af retningslinjer gav anledning til en lang debat, da der var uenighed om retnings-

linjerne. Mette ønsker ført til referat, at hun ikke kan tilslutte sig de foreslåede retningslinjer.  

 

 

09-2016/17: 

 

Styrkelse af skole/hjemsamarbejdet 

 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet, om skolebestyrelsen skulle have øget 

fokus på at styrke skole/hjemsamarbejdet på Mølleskolen. Der ønskes en drøftelse 

af, om det er et ønske/behov og i så fald hvordan.  

 

 

  

Kommentar [v2]: behov og udvik-

lings… 

Kommentar [v3]: Som udgangspunkt 

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


 
10-2016/17: 

 

Tilbagemelding fra forældremøder 

Giver disse anledning til videre bearbejdning i bestyrelsen? 

 

Tilbagemeldingerne gav ikke anledning til, at noget skulle løftes på bestyrelsesniveau.  

 

Flere bestyrelsesmedlemmer var ikke forinden mødet blevet kontaktet af lærerne på årgangen. 

  

 

 

11-2016/17: 

 

Gennemgang af økonomi 

 

Bestyrelsen er vidende om den alvorlige økonomiske situation skolen har stået i. Sidst vi orien-

terede om økonomi var der en forventning om, at finansåret 2017 ville slutte med et samlet 

underskud på 2.234.971,- kr. svarende til 3,83 %. 

 

Personalereduktioner er nu ved at slå igennem, og vi kan konstatere, at vi har vendt udviklin-

gen. Desuden har en stor ekstra kommunal bevilling til vikarudgifter på 1.200.000,- kr. bety-

det, at det forventede underskud er bragt ned til 800.000,- kr. 

 

Dog tages der forbehold for slutresultatet, idet faldende elevtal og forandringer indenfor speci-

alområderne med mere kan betyde, at underskuddet bliver større, ligesom det kan blive nød-

vendigt med nye investeringer i materiel, da vi meget længe har måttet sige nej til alt.  

 

 

 

 

12-2016/17: 

 

Udvalgsposter 

Ledelsen foreslår, at der arbejdes videre i udvalgene: 

- Ansættelsesudvalg – Gitte, Marianne og Trine  

- Trafikudvalg -  

- Sundhedsudvalg - Niels 

- Økonomiudvalg – Mette træder ud. Ole fortsætter. 

Det foreslås at kommunikationsudvalg og legepladsudvalg udgår. Hvis der skal laves 
indsatser på disse områder nedsættes ad hoc udvalg.   

 

 

13-2016/17: 

 

 

Ændring af mødetidspunkt i oktober – kan vi gøre det til et fyraftensmøde? 

 

Punktet uaktuelt, da der er ændret i møderækken. 

 

 
14-2016/17: 

 

Planlægning af dialogmøder 

 
Kære alle 
 
Undervisnings- og Børneudvalget har for år tilbage planlagt Dialogmøderne i samarbejde 
med repræsentanter for forældrene i de forskellige bestyrelser på skoler og institutioner. 
 
Udvalget har ønsket at vende tilbage til denne måde at planlægge Dialogmøderne på. Jeg vil 
derfor gerne om I vil videreformidle til jeres bestyrelser, at der er mulighed for at indgå i 
planlægningen af Dialogmøderne. Jeg håber, at der kan findes 2 -3 forældre fra henholdsvis 
skoler og dagtilbud og 1 fra de selvstændige klubber, som vil indgå i planlægningen. –
Forberedelsesmødet finder sted d. 27. september kl. 17 på Skanderborg Rådhus. Frans Fi-
scher deltager i forberedelsesmødet. 
 
Jeg vil gerne om I vil afsøge om der er interesserede og senest 15. september give mig en mel-
ding på, hvem der er interesseret i at deltage i mødet.  
 
Der er endnu ikke afsat datoer til Dialogmøderne, fordi der skal være mulighed for at se på 
om der er andre muligheder for organisering af møderne end de hidtidige. 



 
Med venlig hilsen 
 
 

ANNIE NOES 
Chef for Børn og Unge 
 
Mobil: 2041 0912 
Direkte:  8794 7200 
annie.noes@skanderborg.dk 

 
 
Ingen meldte sig som deltager i planlægning af disse møder. Det er muligt efterfølgende at gøre det 
ved at kontakte KC. 
 

 
15-2016/17: 

 
 Eventuelt 

 

 

  

mailto:annie.noes@skanderborg.dk


Bilag ad pkt. 08-2016/17: 

 

Princip for skole/hjemsamarbejdet 
Et åbent og ærligt samarbejde mellem skole og hjem er det bedste fun-
dament for børnenes trivsel og udvikling. Skolen prioriterer derfor tæt 
kontakt med forældre meget højt og anser det for at være et fælles anlig-
gende og en fælles forpligtelse.  

Retningslinjer for samarbejdet: 
 

Forældremøder: 
Efter behov planlægger og arrangerer forældreråd, kontaktlærer og gerne elever forældremø-
der. Klassens lærere og pædagoger er ansvarlig for møderne. 
 
Skole/hjem-samtaler: 
Forældre og evt. elever tilbydes som minimum to samtaler om året. Samtalerne skal foregå i en 
åben og ærlig atmosfære, hvor barnets stærke og svage sider er genstand for drøftelse, og hvor 
progressionsmuligheder er i fokus. Begge parter forbereder sig til samtalen. Forældrene skal 
være forberedte på samtalen ved at de som minimum har orienteret sig i barnets elevplan og 
uddannelsesplan gennem Min Uddannelse.  
 
Åbne døre: 
Forældrene er velkomne til at deltage i undervisningen. Besøget gælder så vidt muligt hele mo-
duler og i forbindelse med besøg forventes, at forældrene deltager i klassens arbejde. Vi opfor-
drer forældrene til på forhånd at melde besøg til læreren. 
 
Forældreråd/klasseråd: 
Hver klasse vælger et forældreråd. Forældrerådet for kommende skoleår vælges på forårsmødet. Undta-
get er nydannede klasser. Elever kan have repræsentation i rådet. 

 
Skolefest/Åbent Hus: 
Mølleskolen afholder lige år en skolefest for hele skolen med et fællestema. Ulige år afholdes 
Åbent Hus, hvor forældre og andre interesserede inviteres indenfor i undervisningen en lørdag 
formiddag.  
 
Skriftlig dialog: 
Mailkorrespondance og løbende information foregår via ForældreIntra. 
 
www.moelleskolen-ry.dk: 
Skolens hjemmeside med kalender og aktuelle meddelelser. 

 

 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde september 2016 
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