
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 torsdag den 25. april 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, 11/3, 25/4, 12/6 
 
Fraværende: Lars, Marianne, Ulla, Emil 
 

49-2018/19: 
5 min. 

Godkendelse af referat fra 11.03.2019 
Referatet godkendt 

 
50-2018/19: 
5 min. 

Nyt fra elevrådet 
Vi skal have lagt elevrådsmøderne om, således at elevrådsmøderne ligger før besty-
relsesmøderne. Ved sidste møde blev der talt om fastelavnsarrangementet, deling 
af knager, toiletterne, mm. Der er allerede kommet flere knager. Trivselsrådet ar-
bejder for flere fællesskabende aktiviteter, fx omkring sidste skoledag, løvsprings-
tur, Halloween, koldskåldag, etc. Trivselsrådet er en stor succes  

 
51-2018/19 Tema: Skoleårets indsatsområder (D) – KT oplæg med debat undervejs 
 

o Evaluering af skoleårets indsatsområder 
 Er vi på rette vej, Hvad siger dataene? Justeringer? 

 
o Indsatsområder og struktur skoleåret 19/20 

Næste års strategiplan præsenteres 
 

Motivation: egen undersøgelse af elevernes motivationsorienteringer; børn mo-
tiveres af at være aktive, projektorienteret tilgang, lang tid til fordybelse, medbe-
stemmelse, kreative fag, elevernes egen nysgerrighed. Undersøgelsen fortsætter 
i den kommende tid. 
Indsats og struktur 19/20: vision og strategi fortættes. Differentiering af inklusi-
onstid, større puljer til trivselsvejledere, tid til fælles forberedelse, ledelsen tæt-
tere på årgangene – TUS mm., Struktur med morgenbånd, madtilsyn, skåne de 
små fag ift. projektdagen. Mere mødetid til fælles planlægning. 
Kommentarer: Er der fokus på aktivitetsbaseret undervisning i de almindelige fag 
også? Det er noget, vi arbejder med som en videreudvikling af vision og strategi. 
Det er noget af det, vi kan bruge motivationsorienterings-undersøgelsen til. Vi 
ønsker en kompetencedrejning i forhold til de almindelige fag også. Mange elever 
har en oplevelse af, at der er stor motivationsmæssig forskel mellem projektda-
gene og de øvrige skoledage. Særligt i de ældste klasser. Der ligger også en moti-
vation for eleverne i at tage medansvar for egen læringsproces. 
Visionspil: revideret visionspil præsenteret. Uddybning ved næste bestyrelses-
møde. 
 

 
 

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


 

52-2018/19: 
 

Budget 2019 (O/D/B) 
Orientering om budget 2019, samt præsentation af en 3-årige budgetplan 
Se bilag. 
 
Kristian orienterede om det forventede årsregnskab/budget 2019. Forventet resul-
tat akkumuleret -1,3mio svarende til en forbrugsprocent på 102,4. Gælden er der-
med reduceret med 0,1mio i 2019.  
 
Fremskrivning af skolens økonomi peger på, at vi vil kunne afvikle på gælden i løbet 
af de næste år. Vi håber, at der vil komme en stigning i antallet af specialklasseele-
ver i de kommende år. Vi får også ifølge prognoserne 4 spor på nogle årgange frem-
adrettet samt igen seks 7. klasser. Vi skal være obs på at evt. budgetjusteringer i for-
hold til anlæg/drift i forbindelse med dette. 

 
53-2018/19: 
 

Skolebestyrelsens arbejdsform (D/B) 
Hvad prioriterer vi næste skoleår? 
Med udgangspunkt i årshjulet og næste skoleårs strategiplan. 
 
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

 
54-2018/19 Ny madordning på Mølleskolen 

Drøftelse af muligt samarbejde med firmaet Madfærd. 
 
Præsentation af Madfærd ved Mie Reihs og Jens Pape. 
Opbakning fra bestyrelsen til at gå videre med samarbejdet med Madfærd. 
Opmærksomhed på at stimulere og understøtte fællesskabet omkring måltidet, 
uanset om man køber mad eller har mad med hjemmefra. 
 

 
55-2018/19: 
 

Meddelelser 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer 

Ingen meddelelser 

 

 Nyt fra ledelsen 

Ansættelsessamtaler mandag den 29.4 kl. 15. Bestyrelsesmedlemmer delta-

ger hvis muligt. 

KL har udvalgt Mølleskolen som en af 7 nationale cases ift. Teknologiforstå-

else, og vi er med i en KL-rapport. Link: 

https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2019/7-cases-godt-paa-vej-med-teknolo-
giforstaaelse-og-ny-teknologi-i-laeringsmiljoeer/ 

 

 
 56-2018/19:
           

Eventuelt 
Ingen punkter 

 

https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2019/7-cases-godt-paa-vej-med-teknologiforstaaelse-og-ny-teknologi-i-laeringsmiljoeer/
https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2019/7-cases-godt-paa-vej-med-teknologiforstaaelse-og-ny-teknologi-i-laeringsmiljoeer/

