
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 onsdag den 22. november 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: Frank, Laila, Nikolaj 

 
31-2017/18: 
5 min. 
 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 24. oktober 2017. 
 
Referatet godkendt. 

 
32-2017/18: 
15 min 
 
 

Meddelelse fra 

 Formanden  
Skolebestyrelsesformanden fra Morten Børup Skolen er blevet valgt ind i 
Skanderborg Byråd.  

 Ledelsen 
Vi har valgt at lave genopslag på viceskoleleder.  
Vi havde en fin reception for Alma Andersen fredag d. 17/11.  
Midtjyllands Avis laver interview med KT mht. det fremadrettede arbejde 
med Synlig læring og trivsel (SloT) på Mølleskolen.  

 Andre 
 

 
33-2017/18: 
 

Nyt fra elevrådet 

Punkter til ønsker:  

Åbne døre om morgenen (KT følger op på det hos servicelederen). 

Mobile Pay i kantinen - eleverne spørger ude i klasserne i overbygningen. Det skal 
ikke erstatte Skanderborg-kortet. Det bliver undersøgt nærmere.  

Til begge møder er eleverne blevet informeret om visionen med ”Making Space”. 

 
 
34-2017/18: 
20 min 

Besøg af ”Synlig voksne” 

 Drøftelse af mulige samarbejdsflader 

Mølleskolen vil gerne være en institution i lokalsamfundet og være en del af ar-
rangementer, når det giver mening.  

Det er et godt eksempel på at det er især i overbygningen at vi har særlig indsats-
område.  

Synlige Voksne og Mølleskolen er enige om at holde kontakten ift. Samarbejds-
muligheder. 
 

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


 
35-2017/18: 
20 min 
 

Budgetopfølgning samt kort om budget 2018 

 Bilag eftersendes 
 

Konklusion: Vi er på rette spor og forventer at komme ud med et aggregeret un-
derskud 1,84%.  

Næste møde: Budget 2018.  
 

 
36-2017/18: 
20 min 
 

Skolebestyrelsesvalg 

 Drøftelse af mulige tiltag 

Valget sættes i gang senest 1. marts - 31. maj. Se datoplan på Skanderborg Kom-
munes hjemmeside.  

Aftaler: 

Repræsentanterne skriver ud til de klasser de er kontakt for.  

Vi mødes om projekt Making Space og valg på samme aften. Der skal være et for-
arbejde.  

Vi tager kontakt til interessante nye repræsentanter. Erfaringen siger at man kan 
lave mange opslag/annoncer/Facebook - men det kræver at vi får talt med folk.  

Vi laver en video (evt. medie-valgfag) - en teaser om hvad skolebestyrelsesarbej-
det indebærer.  

Næste møde: Forslag til tidsplan for valg. Vi skal tage stilling til hvor vidt vi melder 
genvalg ud. 

 
37-2017/18: 
20 min 
 
 

Antimobbestrategi 

 Gennemgang af drøftelse af skolens strategi. Se den her: https://moelle-

skolen-ry.skoleporten.dk/sp/270446/text/Antimobbestrategi 
 

Vi har en fyldestgørende Antimobbestrategi. 

Vi ønsker også at kortlægge hvad vi gør og om vi reelt har mobbe-problemer. Vi 
sammenholder ungeprofil-undersøgelsen med opfattelsen af udbredelsen af 
mobning.  

Derefter tager vi igen stilling til det videre forløb.  

 

 
38-2017/18: 
20 min 
 

Projekt lege/vidensplads 

 Arbejdstitlen er nu Making space – sidste nyt om projektet 
 

KT informerer om Making Space projekt. Se vedhæftet fil.  

Skolebestyrelsen bakker 100% op om projektet. Vi vil fremover få en status på 
møderne.  
 

 

https://moelleskolen-ry.skoleporten.dk/sp/270446/text/Antimobbestrategi
https://moelleskolen-ry.skoleporten.dk/sp/270446/text/Antimobbestrategi


39-2017/18: 
20 min 

Forældrehenvendelse 

 Ang. efterbehandlingen af hændelsen den 6. februar 

Punktet er drøftet og skolebestyrelsen sender et svar.  
 

 
 
40-2017/18: 
 
 

Punkter til kommende møde 
 

 Budget 2018 

 Nyhedssite 

 Making Space 

 Linjeopdelt overbygning (vi inviterer KJ med) 

 Skole-/hjemsamarbejdet 
 

 
 
41-2017/18: 
10 min 
 
 

Eventuelt 

Intet. 

 


