
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 tirsdag den 24. oktober 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: JSL, Mette, Frank (Gitte, Ole) 

 
23-2017/18: 
5 min. 
 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 25. september 2017. 
 
Referatet godkendt. 

 
24-2017/18: 
15 min 
 
 
 

Meddelelse fra 
 
 Formanden  
 
 Ledelsen Ombudsmandens redegørelse forventes først lige før eller lige efter 

jul. Undervisnings- og Børneudvalget har fulgt op på sagen ved at bede skoler 
og bestyrelser behandle udvalgte områder. De har besluttet, at, skolebestyrel-
serne skal sikre, at 
 
 at få udarbejdet den nye lovpligtige anti-mobbestrategier med klare ret-

ningslinjer for opsporing og håndtering af mistrivsel hos den enkelte elever 
 

 at processen med anti-mobbestrategien skal sikre ejerskab og forankring 
til strategien hos både elever, forældre, på skolen, i foreningerne og i lo-
kalsamfundet som helhed f. eks. gennem anvendelsen af modellen fra 
Børns Vilkår 

 
 at forældrenes medansvar for børnenes trivsel og dannelse af sunde fæl-

lesskaber italesættes i forbindelse med arbejdet med anti-mobbestrategien 
 

 at der i arbejdet med og opfølgning på anti-mobbestrategien fokuseres på 
det fælles ansvar på tværs af skole, forældre og lokalsamfundet 

 
 Andre 

 
25-2017/18: 
 

Nyt fra elevrådet 

Elevrådet deltog ikke i mødet. 

   
  

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


 
26-2017/18: 
30 min 

Legeplads/Videns/Læringsplads 
 

 Sidste nyt om projektet 
o Samarbejdspartnere 
o Akademikere i virksomhedspraktik 

  
Drøftelse af formen på en inddragende proces. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vi har to akademikere, Helle og Julie, lige nu til at hjælpe med igangsætning af 
projektet. De vil arbejde her de kommende 4 uger. Projektbeskrivelse i første om-
gang. Senere ansøgninger. Desuden har KT kontakt med flere firmaer og organi-
sationer, der har interesse i at deltage i arbejdet.  
 
De to hjælpere og KT skal mødes med ansatte, så snart det indledende arbejde er 
gjort.  
 

 
 
27-2017/18: 
10 min 
 
 

Økonomi 
 

 Status, samt kort orientering om kommunens budget 2018.  
 

Det går som forventet lokalt – og kommunalt forventes ekstra midler tilført. Dog 
ikke i stor målestok.  
 

 
Pause med brød og uden dagsorden, hvor vi også siger farvel til Alma. 
 
  
28-2017/18: 
 
20 min 
 
 

Traditioner 
 Skolefest og åbent hus hvert andet år 

o Drøftelse af værdien i det 
o Skal det nytænkes? 

 
 
Åbent Hus dagen har værdi. Man kan videreudvikle på det, og læringsperspekti-

vet skal fortsat være i fokus. Det er undervisningen og tiltag inden for denne, der 

skal videreformidles. 

 

 



  

 
29-2017/18: 
 

Strategi    
o Sidste nyt om 

 Strategien for SLOT (Synlig læring og trivsel 
 IT strategien 

 
Vejlederne har været til møde – opdelt i trivselsvejleder og faglige vejledere. Triv-
selsdelen er fortsat i fokus i forhold til SLOT. LP-modellen skal revitaliseres.  
 
I januar kommer en temadag for udskolingselever i samarbejde med Gudenåsko-
len, Ry-hallen m.fl.  
 
Synlige voksne – deltager på næste bestyrelsesmøde.  
 

 
 
30-2017/18: 
10 min 
 

Eventuelt 

 
Punkt til næste gang: anti-mobbestrategi 


