
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 mandag den 24. september kl. 17:00-19:30 
i mødelokalet over for kontoret  

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk  
 
Møderække: 15/8, 24/9, 24/10, 12/11, 13/12, 9/1, 4/3, 25/4, 12/6 
Fraværende:  

06-2018/19: 
 

Skolebestyrelsens arbejdsform 

 Forventningsafklaring 
Hvordan kommunikerer vi? Hvor hurtigt på mail fx? ”Svar alle”-funktion? 
Vigtigt med tydelig deadline for svar og i relevante situationer ”svar alle”. Af-
sender vurderer. Ved bilag tydelig indikation af, hvad der er vigtigst at for-
holde sig til. 

Hvordan arbejder vi til bestyrelsesmøderne? Ind imellem kan mindre ar-
bejdsgrupper være relevant. Hurtige tilkendegivelser af, om man er enig kan 
give en effektiv mødekultur. God ide at tage dette emne op igen, når besty-
relsen er kommet godt i gang med arbejdet, så der kan justeres til. 

 Præsentation af årshjul  
KT præsenterede årshjulet. Forskellige temaer hen over året. Dynamisk do-
kument. 

 
07-2018/19: 
 

Budgetopfølgning 

 Et overordnet overblik over Mølleskolens økonomi 
Gennemgang af budgetoversigt. Den planlagte investering i ”Making space”-
projektet gør, at gælden forøges fra 0,9 mio. til 1,1 mio. i budgetåret 2018. 
Dette svarer til 2% ud af de tilladte 3%. KT rundsender oversigter for 2015, 
2016, 2017 som supplement. Det vigtigste i det nye budgetforlig er, at byrå-
det i 2019 vil se på tildelingsmodellen. Uddybning af spørgsmål. Drøftelse af 
detaljeringsgraden af budgetoverblikket. 

 
08-2018/19: 
 

Dialogmødet med Børne og undervisningsudvalget 

 Hvad fik vi med hjem? 

 m.m.  
Kort runde. Debat vedr. demografi, prognoser ift. udstykninger af grunde. 
Det blev en lidt løs dialog generelt. Meget en faglig debat. Var det feedback 
fra fagfolk eller de forældrevalgte, der var ønsket? Svært at se den politiske 
vision for skoleområdet. Vi vil gerne møde mere forberedte op til næste dia-
logmøde. Lægges ind i bestyrelsens årshjul. 

 
09-2018/19: 
 

De kommunale budgetforhandlinger inkl. Sparekatalog 

 Sidste nyt – drøftelse 
Skolebestyrelsesforum kunne overveje at melde ind, at processen har været 
for kort og at det kunne virke til, at mulighederne for indflydelse er meget 
små.  

 Repræsentanter i skolebestyrelser Skanderborg Kommune 
Mølleskolens repræsentant har hidtil været Marianne Thorhauge. Overgår 
til Emil Aaby Pallesen i tæt samarbejde med Marianne. 

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


 

 
10-2018/19: 
 
 
 
 

 Nyt om udviklingsområdet Making Space 

 PLC og det fysiske rum 
o Fablab m.m. 

 Alma’s intelligente have 
o Partnere samt udspil fra arkitekt 

 Nyt site + evt. logo 
Video vedr. Making Space. Orientering vedr. PLC-udvikling, fablab, mm. Et 
besøg på skylab/DTU kunne være et forslag. Komptenceudvikling i takt med 
anskaffelsen af det tekniske udstyr. Pædagogisk weekend med fokus på det 
21. årh. kompetencer. Vi har fortsat fokus på partnerskaber. 
Næste møde: her præsenteres nyt vedr. Almas intelligente have, partnere, 
nyt site samt evt. logo. 

 
11-2018/19: 
 

Rysagen 

 Aftaler ift. kommende ombudsmandsrapport 
Vi vil blive bedt om at forholde os til rapporten, når den lander. Aftaler: Marianne 
udtaler sig på vegne af skolebestyrelsen. Herefter Trine. Trine, Astrid og Ulrik er 
sparringsgruppe. Der sendes rundt til alle, hvorefter man melder ind, hvis man har 
input. Hovedpunkter i sagen og status på initiativer, der har været sat i gang vil 
blive rundsendt til bestyrelsen.  

 
12-2018/19: 
 

Meddelelser 

 Bestyrelsesmedlemmer 
Kommentarer fra forældre vedr. at frokostpausen er for kort. 

 Ledelsen 
Ansættelsessamtaler (pædagog til indskoling) onsdag den 3.10 kl. 14-17. En 
forældrerepræsentant eller to kan deltage. Heidi Duus deltager. 

 Elevrådet 
Anna 9A er formand for elevrådet, Bjørg 9C næstformand 

Punkter til næste og kommende møder 

 Se ovenfor vedr. udviklingsprojekter – mere om dette til næste møde. 

 Må elever i udskoling forlade skolen i pauserne? 

 Opretholdelse af god ro og orden – hvordan? Bekendtgørelse/dialog. 

 Hvad er status på Ry Bibliotek. 

 Hvordan gør skolen ift. lektier (særligt i udskolingen) – nu hvor der ikke er 

studietid? 

 Gennemgang af skolens politik og vedtægter af vikarordningen. 

 Hvad er status på evt. udvidelse af skolen i takt med at Ry vokser?  

 Udgang fra skolen i skoletiden, herunder rygning 
 

 
 13-2018/19:
           

Eventuelt 
Intet. 

 


