
Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

 mandag den 25. september 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: Laila pga. arbejde - (Gitte og Ole efter aftale).  

 
11-2017/18: 
5 min. 

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

 
 

12-2017/18: 
10 min 
 
 
 
 
 

Meddelelse fra 
 

 Formanden 
Marianne repeterer ønsket fra Synlige voksne om at deltage i bestyrelses-
møde. M fortæller desuden om fælles møde for de øvrige skolebestyrelser, 
styregruppen.  

 Ledelsen  
Nye ansættelser. Der er fundet afløsere i de ledige jobs. Der er desuden nye 
ansættelser i SFO. Dels grundet en pædagogs nye job og dels grundet stort 
børnetal på Stadionalle. Alma går på efterløn/pension i november. Afslutning 
på skolen 17. november.  
Kommende ledelsesstruktur og tidsplan præsenteres. Vi forventer at have ny 
souschef klar 1. januar 2018. I forhold til fritidsdelen forventer vi at have en 
pædagogisk leder for området 1. februar eller 1. marts.  
Der orienteres desuden om to lærere, der er udlånt til Læringslokomotivet.  

 Andre 
Der refereres fra forældremøder. Der har været repræsentanter med på de 
fleste årgange, og flere steder har man informeret om det kommende valg til 
skolebestyrelse. 

 

 
13-2017/18: 
5 min 

Nyt fra elevrådet 
Konstituering af elevrådet. 
 
Se vedhæftede referat. Kristian vil fremover have kontakten til elevrådet. 

 

14-2017/18:      
15 min 
 

Legeplads 

 Hvordan kommer vi videre  

 Mulige partnerskaber 

Kristian orienterer om planer.  Viser projektbeskrivelse. Lige nu er fokus på at 
skaffe muligheder for at realisere planerne. Få den nødvendige opbakning fra om-
verdenen. Senere inddrages personale, elevråd og skolebestyrelse yderligere.  
 

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


 

15-2017/18: 
10 min 

Nyt nyhedssite  

 Præsentation af prototype og drøftelse af brugen af det. 

KT slår fast, at der ikke er tale om et nyt ForældreIntra. Det er et supplement, som 
man kan orientere sig i efter interesse. Skal give mulighed for at man kan få noget 
at vide om hele skolen. Give eleverne et talerør.  

I bestyrelsen fremhæves vigtigheden af, at det ikke kun er nyheder om, hvad man 
har gjort. Det skal suppleres med et hvorfor. Give en forståelse for, hvordan man 
lærer. Give en forståelse for kulturen på skolen. Give indsigt i hele skolens virke. 
Ikke kun egen klasse. Den røde tråd. 

 
16-2017/18: 
20 min 

Strategiarbejdet 
 

 Tilbagemelding på strategien for Synlig læring og trivsel 
(SLOT) fra vejledermøderne. 

 3/5 årsplan 
o Første drøftelse på baggrund af KT’s visionsoplæg 

 
Vi drøfter, hvordan vi bedst arbejder med en 5-års plan.  

 
 

17-2017/18: 
10 min 
 

Økonomi - budgetopfølgning 
 
Vi forventer, at gælden ved årsskiftet er nedskrevet med 2-300.000 kr. På trods 
af, at nedgangen først er påbegyndt fra august. Altså fem tolvtedele af året. Det er 

som ønsket og forventet.   
 
Uddelt på mødet: MFR-rapport + rapport fra Targit.  

 
18-2017/18: 
10 min 
 

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet 

 Drøftelse af temaer dette skoleår 
 
Vedlægges som bilag. 

 

 
19-2017/18: 
10 min 
 

Skolebestyrelsesvalg til foråret 

 Tiltag? 
 
Informationsmøde skal kædes sammen med noget andet; men folk skal informe-
res forinden om, at der også er opstilling til skolebestyrelse.  
  
Vi drøfter muligheden af at afholde forskudte valg. Det ligger dog fast, at man lov-
givningsmæssigt vælges for 4 år.  
 

Den nye lov giver mulighed for at supplere med en eller flere repræsentanter fra 
det lokale erhvervsliv.  Det tages op på næste møde. 

 

 

  



 
20-2017/18: 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overblik over udvalg/medlemmer 
 

Udvalg   Medlemmer  

Økonomiudvalg    

Sundhedsudvalg  Niels  

Ansættelsesudvalg  Marianne, Trine, Jeanette  

Legepladsudvalg  Trine  

Kommunikationsudvalg    

Trafikudvalg    
 

 
21-2017/18: 
 

Punkter til kommende møde 
 

 
 

22-2017/18: 
 
 

Eventuelt 
 
Der ønskes et punkt på senere om strategi i forhold til selvstændig læring. 

 
 
    
 


