
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

torsdag den 1. september kl. 17:00-20:00 
 

Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Ulla Parbo Hefsgaard 

www.moelleskolen-ry.dk  
 
Lokale: 3104 
Møderække: 1/9, 5/10, 9/11, 12/12, 19/1, 1/3, 18/4, 7/6 
 
Afbud fra Lærke og Kate  
Lars Janke deltog fra punkt: Præsentation af skolens strategi for skoleåret 
Bo deltog indtil spisning 
 

01-2022/23: 
5 min. 

Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Ulla Parbo Hefsgaard 
Næstformand: Bo Zangenborg Lynggaard 
Sekretær: Det er altid ledelsen, der er sekretær. 

  
02-2022/23: 
30 min 

Præsentation af skolens strategi for skoleåret 22-23 
 
Afsæt i: 

1. De aktuelle vinde i undervisningsministeriet, der blæser større frihed ind 
over de enkelte skoler.  

2. OECDs vision for børn og læring. Klip fra foredrag ved OECD direktør Andreas 
Schleichner. Link til det fulde foredrag: 
https://www.yotube.com/watch?v=M3zEig3FpSw 

 
Præsentation af Mølleskolens strategi. 
Uddeling af Mølleskolens strategi, OECD´s læringskompas og Mølleskolens foræl-
drefolder. Sidstnævnte ligger på skolens hjemmeside.  
Konkrete eksempler fra skoledagen.  

  
03-2022/23: 
30 min 

Anbefalinger til temaer fra den tidligere bestyrelse 
Fremtidig madordning på Mølleskolen 
De unge i Ry 
Ny skole i Ry 
Samarbejde og brobygning med fødeskoler 
Forældreforeningen 
 
Forlag fra den nye skolebestyrelse: 
Forældrerollen anno 2022 
Forældresamarbejdet og medarbejdertrivsel (november) 
Kommunikation og synlighed fra skolebestyrelsen 
Feedback til skolebestyrelsen 
Fastholdelse og rekruttering – employer branding 
Fremtidens madordning – Herunder retningslinjer vedr. udgang 
 
Udvalgte temaer for indeværende skoleår: 
Fremtidens madordning (Oktober): Lars + Søs 

http://www.moelleskolen-ry.dk/
https://www.yotube.com/watch?v=M3zEig3FpSw


 

Forældresamarbejdet, forældrerollen (November): Martin + Gauri + Grethe 
Medarbejdertrivsel + employer branding (December): Carsten + Emil + Kristian 
 
Punkter – Ad hoc: 
Ny skole i Ry 
Kommunikation fra skolebestyrelsen 
De unge i Ry – Status 

 
04-2022/23 
45 min 
 

Årshjul – 
  

 Hvordan arbejder en skolebestyrelse?  
Skole-forældre.dk/artikel/hvad-er-en-skolebestyrelse 
Det er skolens ledelse, der tager sig af skolens dagligdag og beslutninger vedr. 
enkelte elever. Alt det praktiske.  
Skolens bestyrelse tager sig af det overordnede. Udarbejdelse af principper. 
Der er tavshedspligt – også efter man ikke længere er medlem af skolebestyrel-
sen.  

 Gennemgang, drøftelse og beslutning 
Se beslutninger om udvalgte temaer herover.  

 
 

  
 
 

 

 

05-2022/23: 
10 min 

Meddelelser 

 Bestyrelse: Det er vigtigt at få tilrettelagt dagsordenen, så eleverne kan del-
tage i temadrøftelser – Men kan have lov at gå, inden de øvrige punkter.  

 Elever: Der er endnu ikke valgt elevrådsrepræsentanter. 

 Ledelse: Der er ansat to nye pædagoger. Det er et varmt arbejdsmarked. En 
pædagog ansat inden sommerferien, havde fået andet arbejde inden august. 
Den ene nyansatte har en anden uddannelse end en klassisk pædagogud-
dannelse. Det er et vilkår, men også et vilkår vi ser positivt på og hilser vel-
kommen.   

 
06-2022/23: 
 
 

Eventuelt 


