
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19:00-21.30 
Frokoststuen 

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk                  
 
Fraværende: Elevrådets repræsentanter fraværende. Afdelingslederne Kasper Jensen og Keld 

Virenfeldt deltog i mødet. 

 
40-2016/17: 

    5 min. 

 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. januar 

2017 

 

Referat godkendt. 

 
41-2016/17: 

15 - min 

Meddelelse fra 

 Formanden  

Henvendelse til formanden fra en beboergruppe nær Byfestpladsen, 

hvor det nye plejecenter skal bygges. Henvendelsen drejer sig om 

gruppens ønsker om at få ændret nogle byggelinjer. Gruppen søger 

skolens opbakning til dette. 

Der er ikke givet noget formelt svar tilbage til gruppen.  

Vær i øvrigt opmærksom på at plejecenter-projektet er på vej ud i hø-

ring. 

Dagsordenpunktet omkring status på arbejdet med AT-påbud er udsat 

til næste SB-møde. GA deltager i punktet. 

 Ledelsen  

Ingen meddelelser 

 Andre 

Henvendelse til GE fra forælder vedr. skolebuskørsel fra Glarbo. Den 

pågældende forælder oplever skolebussen overfyldt og en del børn er 

nødt til at stå op. Dertil kommer at det tilsyneladende er de siddende 

børns eget ansvar om de benytter sikkerhedssele eller ej. Forælderen 

har kontaktet busselskabet, der oplyser at forholdene helt svarer til de 

regler/aftaler der er. Forælderen har også henvendt sig direkte til Vej& 

Trafik, Skanderborg Kommune og til det politiske niveau. 

KV oplyser at forælderen også har været i dialog med ham. KV har 

henvist forælderen til Vej & Trafik. 

 

 
42-2016/17: 

10 min 

Nyt fra elevrådet 

 

Ifølge JL vil det på næste elevrådsmøde blive drøftet – og afgjort – om elev-

rådsshowet (20. april) skal gennemføres. 

 

 

43-2016/17: 

 

Tovholder for projekt Legeplads 

Er der nyt i dette? Og hvordan besvarer vi henvendelser fra byen i for-

hold til donationer? 

 

TE har rettet henvendelse til J for at opfordre ham til at blive tovholder på pro-

jekt Legeplads.  

 

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


 Desværre kan J ikke påtage sig den opgave. 
TE fortsætter derfor arbejdet med at afsøge muligheder for at hente fondsmid-

ler. TE samler også de materialer/forslag m.v. – bl.a. tegninger – skolen ligger 

inde med. 

 

AA har en forventning om, at en organisation i byen måske vil donere midler til 

den lille legeplads vest for skolen. Dette sættes i gang – uafhængig af øvrige 

legepladstiltag. 

 

 

44-2016/17: 

 

Pædagogisk eftermiddag om robusthed.  

Kort indlæg fra afdelingsledere.  

 

Torsdag d. 9. februar kl. 13-16.30 afholdt vi pædagogisk eftermiddag for hele 

vores pædagogiske personale om robusthed og livsmestring med overlæge Poul 

Lundgaard Bak (PLB) og hans kollega Jon Kristian Lange. Arrangementet blev 

holdt på Mølleskolen i samarbejde med UCS10 (10. kl. centeret Skanderborg 

Kommune) og Voerladegaard Skole – med i alt ca. 130 deltagere. 

 

Efter aftale med SB var der arrangeret forældrepasning i vores SFO/klub (0.-6. 

årgang) om eftermiddagen. Mange forældre havde arrangeret anden form for 

pasning, så behovet for pasning i SFO ikke var så stort. 4-5 forældre havde til-

budt deres hjælp. De blev suppleret med nogle af vores vikarer. Kl. 16.30 

vendte de faste pædagoger tilbage i SFO’en og stod for afslutning af dagen kl. 

17. 

 

Eleverne på 7.-9. årgang fik fri fra undervisning kl. 12 – og mange var givet 

forskellige former for hjemmeopgaver. 

 

I foredraget kom PLB ind på, at robusthed og livsmestring handler om at blive 

god til at håndtere dagens udfordringer i stort og småt, især når livet er svært. 

At være robust og være i stand til at mestre gøre det nemmere at lære, træffe 

gode beslutninger og forebygge stress og konflikter.  PLB beskæftigede sig bl.a. 

også meget med betydningen af robuste fællesskaber. Vi er sociale væsener, 

som påvirker hinanden på godt og ondt. I vores små fællesskaber: Familie, 

venner, arbejde, fritid. Og i vores store fællesskaber: Lokalsamfund – lande – 

verden. Derfor påvirkes hver enkelt af os af den robusthed - eller mangel på 

samme, som der er i vores fællesskaber. PLB drog – undervejs i foredraget og 

uden at kende spor til detaljer – også hændelsen ved Ry-Hallen ind i sit fore-

drag. 

 

PLB har udviklet www.robusthed.dk hvor der er masser af ideer, litteratur o.a. 

at hente. 

 

Efterfølgende bliver der på årgangsteam-niveau på skolen arbejdet videre med 

Robusthed og Livsmestring i forhold til hvordan ideer, tanker m.m. aktivt kan 

bruges i hverdagen i arbejdet med eleverne. 

 

Onsdag d. 10. maj kommer PLB til Ry for at holde oplæg for forældrekredsen 

fra Ry, Knudsø, Gl. Rye og Bjedstrup.  Herom senere. 

 

 

  

http://www.robusthed.dk/


 

45-2016/17: 

 

Den aktuelle situation i forhold til den tragiske sag fra Ry-Hallen 

 Kort status fra AA og KJ: Vi oplever fortsat at stå i orkanens øje. For-

skellige medier har søgt aktindsigt. Det arbejder KJ og rådgivere fra 

kommunen med. 

 Ledelse, SB-formand, fagchef, chefkonsulent m.fl. overvejer i øjeblikket 

form og indhold for de fremadrettede tiltag. Det prioriteres højt at der 

kan hurtigt kan meldes ud til skolens forældre om disse ting. 

 Ledelsen har haft samlet skolens medarbejdere til statusmøder tidligere 

i denne uge.  

Der opleves en god og tryg atmosfære i personalet – taget den særlige 

situation i betragtning.  Der er i personalet meget stor opmærksomhed 

på evt. elevreaktioner. Der er stor opbakning til ledelsens håndtering af 

sagen. 

 Orientering fra AA om modtagne henvendelser fra forældre o.a. – og 

håndteringen af henvendelserne. 

 Orientering fra SB-medlemmer om henvendelser fra og kontakt til for-

ældre på skolen – og håndteringen af henvendelserne.  

 

Mere generelt om henvendelserne: 

 Der spørges meget til udmelding fra skolens side om, hvad der nu skal 

ske. 

 Der ønskes et grundigt eftersyn af, hvordan den aktuelle sag har været 

håndteret. 

 Der ønskes et eftersyn af den måde skolen i al almindelighed håndterer 

sager med elever/elevgrupper i udfordringer. 

 Der ønskes et eftersyn af og en udmelding på, hvordan skolen – og 

dens samarbejdspartnere i lokalområdet og i det kommunale støttesy-

stem – vil handle fremadrettet i forhold til elever/elevgrupper i udfor-

dringer. 

 Der ønskes et eftersyn og en udmelding på, hvordan skolen vil udvikle 

skole-hjem-samarbejdet – særligt i tilfælde hvor der konstateres et for-

højet konfliktniveau. 

 Der ønskes et eftersyn og en udmelding på, hvordan skolen kan med-

virke til yderligere at understøtte udvikling af stærke og bæredygtige 

fællesskaber for alle børn. 

 Mange forældre udtrykker, at de føler sig trygge og har stor tillid til 

skolen og den måde de håndterer udfordringer og konflikter på. Mange 

ser den tragiske hændelse som en isoleret sag i 9. årgang. 

 

46-2016/17: 

 
 Eventuelt  

 

Ingen punkter. 
 

 

 

 


