
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

mandag den 2. september kl. 17:00-20:00 
i mødelokalet over for kontoret  

 
Mølleskolen tlf. 87943100                                           Formand:  
www.moelleskolen-ry.dk  
 
Møderække: 2/9, 9/10, 14/11, 9/12, 16/1, 4/3, 30/4, 17/6 
 
Fraværende: Trine Eyde 
 

01-2019/20: 
5 min. 

Godkendelse af referat fra 12.06.2019 
Referatet godkendt. 

 
 
02-2019/20: 
 

Konstituering af bestyrelsen 
Marianne Thorhauge udtræder af bestyrelsen 
Ulla Parbo Hefsgaard (suppleant) træder ind i bestyrelsen 
Ulla Parbo Hefsgaard valgt som skolebestyrelsesformand 
Heidi Duus valgt som næstformand. 

 
 
03-2019/20 
5 min 
 

Nyt fra elevrådet 
Elevrådsmøde den 27.8: Kristian fortalte om skolens visioner og plan for skoleåret. Mie fra 
Madfærd fortalte om udrulningsplanen for madordningen. Karen fortalte om danske skole-
elevers kredsweekend. Der var kampvalg til posten som formand og næstformand: Peter 
Winther blev valgt til formand, Joshua Ploetz og Anton Røjgaard Pedersen næstformænd. 

 

 
04-2019/20 
 

Bestyrelsens årshjul  
Ledelsen kommer med udkast jf. referat fra junimøde. – Prioritering af temaer. 
Kristian præsenterede forslag til årshjul for bestyrelsesarbejdet med forskellige te-
maer fra møde til møde.  
Bestyrelsen ønsker at arbejde med temaerne ud fra en trivsels-optik. Herudover for-
slag om en temadrøftelse omkring skolens fysiske rammer, herunder fremtidens fy-
siske rammer for Mølleskolen. Temaet omkring digitaliseringsstrategi indgår i punk-
tet omkring det 21. årh. kompetencer og erstattes af temaet fysiske rammer og ka-
pacitet. Der nedsættes ad hoc arbejdsudvalg i forhold til hvert tema. Hvert tema fyl-
der 30-90 minutter på mødet. 
 
Ad hoc udvalg: 
Skole/hjemsamarbejdet: Astrid, Heidi, Kristian B 
Projektdag, digitalisering og det 21. årh. kompetencer: Emil, Kate, Lene  
Sunde børn, der trives og lærer: Emil, Susanne, Lars 
Fysiske rammer og kapacitet: Susanne, Ulrik 
Fællesmøde: Ulla, Heidi 
 

 

 

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


 

05-2019/20: 
 

Meddelelser 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer - ingen 

 Nyt fra ledelsen 

- 3 fondsansøgninger er ude: Villum, LB-fonden, Biltema-fonden. Hvis de tre 

ansøgninger går hjem, er Almas intelligente have klar til at blive realiseret i 

næste skoleår. 

- Samarbejde med den spanske by Jerez. På sigt vil vi forhåbentlig udveksle 

elever, i første omgang lærer/pædagog-udveksling. Vi samarbejder med sko-

len i Jerez om ansøgning. 

- Bestyrelsesdeltagere på forældremøder; mangler 4. årg. 24/9, 5. årg. 17/9, 

spec. 17/9, 0. årg. 23/9, 3. årg. 18/9. 

- OBS på at beskeder med personfølsomme oplysninger sendes via sikker 

mail, rent praktisk pt. ForældreIntra. 

 

Skolebestyrelsen behandlede herefter en forældrehenvendelse. Svar vil blive sendt til de 

pågældende forældre.  

 
06-2019/20: 
 

Den nationale trivselsundersøgelse. Fremlæggelse af arbejdsgruppens analyse og 
anbefaling (se bilag). 
Mølleskolen ligger flot sammenlignet med fx Aarhus kommune. 
Oplæg ved ad hoc-gruppen (Kristian). Vi kan særligt have fokus på hovedkategorien 
”støtte og inspiration” i mellemtrin og udskoling. Hovedkategorien ”Ro og orden” er 
tilsvarende særligt fokus i indskolingen.  
Skovbyskolen har lavet en indsats for at få et fælles sprog i forhold til spørgsmålene 
i undersøgelsen – det kan ofte være svært for både børn og voksne at forstå spørgs-
målene. Dette vil vi også have frem mod næste undersøgelse.   
De konkrete data vil ledelsen arbejde med sammen med de pædagogiske medarbej-
dere på klasse-/årgangsniveau. 
Det er meget vigtigt for elevernes motivation og engagement, at der er medbestem-
melse. 

 
07-2019/20: 
 

Madfærd – status og sidste nyt 

Mens det nye køkken bliver bygget, er Madfærd startet op for indskolingen. 
Madskolen starter, når køkkenet er færdigt. Her er 5.-6. klasses elever på skift en 
uge i køkkenet (to uger pr. klassetrin pr. år). Madskolen er en del af madkundskabs-
undervisningen. Madfærd er et pilotprojekt. 
Madfærds vision – værdierne i projektet – skal vi kommunikere godt ud. 
Lighed i sundhed: Madfærd er i gang med at lægge et politisk pres kommunalt i for-
hold til tilskud til madordningen – det bakker vi op om. 

 
08-2019/20: 
           

Eventuelt 
Ingen punkter 

 


