
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 torsdag den 24. august 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:  

 
01-2017/18: 
5 min. 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 7. juni 2017. 
 
Referatet godkendt. 

 

02-2017/18: 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelelse fra 

 Formanden - møde med synlige voksne, skolebestyrelsesforum i Skander-
borg Kommune. Møde med Udvalget for Børn og Undervisning 8. juni. 
Nyt møde i september 

 
Marianne har haft møde med "Synlige voksne", der også tilbyder at præ-
sentere sig på et bestyrelsesmøde. Marianne har desuden mødtes med de 
øvrige bestyrelser i forhold til en samlet indsats. Dette nye samarbejde be-
tyder, at skolebestyrelserne oplever at være i tættere dialog med byrådet 
og fagsekretariatet, end de tidligere har været. Der er ikke lavet konkrete 
aftaler om yderligere tiltag. Mandag den 28. august er der møde på Fælle-
den. Åbent borgermøde. Man skal melde sig til forinden. Bestyrelsen opfor-
dres til at deltage.   
  
Den 8. juni var der møde med Børn- og Undervisningsudvalget for enkelte 
bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra ledelsen. Man ønskede 
blandt andet at vide, hvordan ser vi på situationen efter 6. februar – og 
hvordan ønsker vi at arbejde videre. Børn og Undervisningsudvalget ønsker 
at tale med repræsentanter igen.  
 

I september inviterer udvalget til et møde med overskriften: "Hvad er det 
første tegn på mistrivsel?" Kristian Toft er inviteret til dette møde.   

 

 Ledelsen –Temadag – Det gode ungeliv for alle i Ry 3. og 4. november, op-
læg i Ry Hallen 3. oktober: Søren Østergaard om børn og unges hverdag 
og værdier, NUSSA. Skemalægning skoleåret 17-18. Personalesituationen. 

 
AA orienterer om NUSSA, som står for NUSSA står for Neuroaffektiv Udvik-
lingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Et udviklings- og legebaseret 
program for børn 3-12 år. Formålet er at opbygge og styrke børns følelses-
mæssige, personlighedsmæssige og sociale resurser gennem struktureret 
leg. Programmet er nu en del af skolens tilbud.   

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


 

Endvidere orienteres om skemalægningen i år. Rent teknisk kan det 
komme til at se ud som om, eleverne får mindre undervisning, men i prak-
sis er der ikke de helt store ændringer. Det er lykkedes os at få morgenbån-
det ind som en fast bestanddel på samtlige årgange, ligesom alle årgange 
fortsat arbejder med projekttimer/projektdage. Frikvartererne ligger i år på 
et andet tidspunkt end sidste år.   
Der er reduceret i antallet af lærere. Primært fordi vi ikke længere har 
modtagelsesklasser og grundet en reducering i antallet af elever i special-
klassen.   

 

 Andre 
Niels refererer til høringssvar, der er nævnt i MJ-avis vedrørende ønske om 
at få mere indflydelse på skoledagens længde.   

 

 
03-2017/18: Nyt fra elevrådet 

Elevrådsvalg 

Valg til elevrådet foregår lige nu. Deadline for dette er onsdag den 30. august. 

Altså kan vi forvente deltagelse fra elevrådet på næste møde i bestyrelsen.  

 
04-2017/18:      
5 min 
 

Valg af ny næstformand 

Ingen meldte sig med ønsket om at blive ny næstformand efter at Gitte har for-
ladt bestyrelsen. Gitte har ikke længere børn på skolen. Vi aftalte at gøre som tid-
ligere - spørge ud, når det er aktuelt at afløse Marianne. Der var enighed om, at 
det var vigtigere at finde repræsentanter til diverse arbejdende udvalg. Eksempel-
vis er Økonomiudvalget lige nu uden bestyrelsesrepræsentant, da Ole også er ud-
trådt af bestyrelsen. Ole har ikke længere børn på skolen. På næste møde skal ud-
valgene listes op, og der skal findes bestyrelsesrepræsentanter til diverse udvalg. 
   

 
 

05-2017/18: 
70 min 

Visionsoplæg fra skolelederen – Hvad kalder fremtiden på? 
 

 Og i hvilken retning bevæger folkeskolen sig? 

 Fokus på de 21. årh. kompetencer  

 Debat på baggrund af oplæg. 
 
Kristian gennemgår visionsoplæg og baggrund for dette. 
Niels: Der er mange uudnyttede muligheder lokalt. Mange kreative mennesker i 
Ry. Væksthuse og spændende miljøer. Der er meget, der bare skal foldes ud.   
  
Kristians oplæg 
 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1GoGQHjX9W-IZKNlj7gvd4bJhbWTn3J7CJrcY8Pooc_k/edit?usp=sharing


 

06-2017/18: 
20 min 

Strategiarbejdet 

 Ledelsen har igangsat et strategiarbejde på følgende områder 
o Synlig læring og trivsel – SLOT 
o IT strategi 

 Se den kommunale IT strategi her 
o 3/5 års plan 
 

Første drøftelse af ovenstående. 
 
Der er generel opbakning til ovenstående, ligesom vi fra personalets side kan op-
lyse, at oplægget er taget godt imod i lærergruppen. Tirsdag den 29. august gen-
nemgås oplæg for pædagogerne og enkelte repræsentanter fra det teknisk/admi-
nistrative personale.   
  
Der spørges til, hvornår en samlet plan kan lægges frem for de øvrige forældre.   
 
Der henvises til strategi for Synlig læring og trivsel samt IT (følg link fra punkt 05). 
planerne er dynamiske, og 3 – 5 års planen skabes sammen med medarbejdere og 
bestyrelse i løbet af efteråret og vinteren.   
 

 
07-2017/18: 
10 min 
 

Økonomi 
Kort gennemgang af status 
 
Kort gennemgang af status. Det er først muligt at give mere valide tal efter første 
lønkørsel, der sker sidst i denne måned. Vi har nogenlunde holdt os på det antal 
ansatte, der var budgetteret med, men det har været nødvendigt at supplere med 
enkelte ekstra timer grundet fagkombination/umuligheder i skemaet. Der er sik-
kerhed for, at vi ikke kan holde os inden for tildelingen i indeværende år, da vi i 
finansårets første måneder kørte med for høj normering. I forhold til tildeling. 
Ikke i forhold til behov. Det betyder, at vi i finansåret 18 også forventer at komme 
ud med underskud, men forårets personalereduktionen formodes at sikre en 
bedre balance i finansåret 19. Den ændrede planlægningsmetode vil være med til 
at sikre dette.   

 
 

08-2017/18: 
5 min 

Kontaktpersoner kommende skoleår 
Hvem vil være repræsenteret på de forskellige årgange og i specialklasserækken? 

 

  Dato for forældremøde 

0. årgang Laila   

1. årgang Marianne 7. september 

2. årgang Niels  

3. årgang Niels  6. september 

4. årgang Mette 7. september 

5. årgang Mette 21. september 

6. årgang Trine 5. september 

7. årgang Trine 5. september 

https://www.skanderborg.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiles%2Fpolitik%2Fpolitikker%2FDigitaliserings-og-IT-strategi-for-skolerne.pdf


 
 

8. årgang Laila 19. september 

9. årgang ? – (JL) 12. september 

Specialklasserækken Marianne  

 
 

09-2017/18: 
5 min 
 
 

Punkter til kommende møder: 

 Legeplads – Hvordan kommer vi videre – Trine Eide og KT har holdt for-
møde 

 Strategiarbejdet 
 

 
10-2017/18: 
10 min 
 

Eventuelt 
 
Der bliver spurgt til dato for skolefest. Den afholdes torsdag d. 24. maj. 
 

 
 

     
   
   
  

 

 
 
 

 
 

 
 


