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08-2021/22: 
5 min. 

Godkendelse af dagsorden samt referat af bestyrelsesmøde 1. september 2021 
Godkendt 

 
09-2021/22: 
30 min 

Evaluering af Madfærd. (Mie Reihs fra Madfærd deltager) 

 Status efter næsten 2 år på Mølleskolen 

 Strategi og nye tiltag i Madfærd 

 Drøftelse: 
o Hvad kører godt, og hvor har vi udfordringer set ud fra et skoleper-

spektiv og et forældreperspektiv 
o Andet… 

 
Mie fortæller:  
Det har været en udfordrende proces at opstarte Madfærd. Mange holdninger har 
skullet brydes og læringskurven har været stejl. Madfærd har netop vundet Arla-pri-
sen for ”årets madsjæl” – en stor cadeau til projektet. Konceptet er fortsat med ele-
ver og flygtninge i køkkenet sammen med kokke. 
Pr. oktober er antallet af abonnenter 472, cirka det samme som før Corona-nedluk-
ningen i december 2020. Madfærd har en forventning om, at antallet af abonnenter 
stiger i de kommende to år. Samtidig vælges flere dage til pr. abonnent. 
Kapaciteten i køkkenet er blevet forøget bl.a. med ny og større kipgryde. 
Ift. 0. årgang har der været en proces for at tilpasse bl.a. madmængde og retter, så-
ledes at børnene er trygge ved madordningen og bliver mætte. Konkret bl.a. med 
større boller. 
Madfærd varsler en prisstigning fra 25 kr. til 27 kr. for frokost og 5 kr. til 7 kr. for 
mellemmåltidet, altså 4 kr. i alt for hele dagsmåltidet. Samtidig vil mængden af mad 
blive skruet op.  
Samtidig ansættes to nye medarbejdere, en kok (senest februar) og en bager (no-
vember). Det bliver et stærkt hold fremadrettet. 
En observation er, at børnene er mere bevidste om god madkvalitet en tidligere. 
Madfærd har et forstærket fokus på bæredygtighed og har bl.a. søgt puljer til pro-
jekter. Målet er blandt andet sølvmærke i økologi samt flere partnerskaber med lo-
kale råvareproducenter. Madfærd vil lave en bæredygtighedsstrategi. 
Bestyrelsen: 
Et super spændende og flot projekt som vi som bestyrelse gerne vil bakke op om. 
Der har været en oplevet udfordring omkring madmængder og det krævede mad-
mod har været for svært at håndtere for særligt de mindste, hvorfor forældre har 
måttet give deres børn ekstra mad med. Hvordan har Madfærds brand udviklet sig 
og hvordan bliver dette kommunikeret ud? Der er en udfordring omkring, hvordan 
madordningen fungerer i udskolingen, som der bliver arbejdet med. De elever, der 
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ikke er med, tripper for at komme ned i byen og ikke altid respekterer roen til at 
spise. Forskellig afdeling, forskellig strategi. Kan forældrerådene aktiveres i en stra-
tegi? Eleverne/elevrådet? Er det tydeligt for lærerne, hvad der forventes i de 15 mi-
nutters madbånd? 
 
Mie:  
Bestyrelsen må gerne involvere sig i Madfærds bæredygtighedsstrategi. Madfærd 
har ikke nået lærerne som målgruppe trods rabatordning. Det vil være et fokusom-
råde. Der har været et tiltag omkring madro – gode løsninger for buffeten således at 
der nu er en buffet-rullevogn i hver klasse. Det er lærerne der øser op, også i udsko-
lingen. Der arbejdes også på at begrænse antallet af ”gratister”. Er der mad, ele-
verne ikke kan lide, ser Madfærd det med det samme – maden kommer retur. 
Denne meget umiddelbare feedback bruges i de løbende justeringer. Menuen kan 
læses på hjemmesiden en måned i forvejen, så man kan bestille efter dette. 
 
Kristian: 
Madordningen er et meget modigt innovativt projekt. Der er mange holdninger. 
Madordning er kommet for at blive. Vi skal fortsat være madmodige og udfordres 
på dette. Mølleskolen samarbejder med firmaet Madfærd – og vi skal som skole 
sætte aftryk ift. værdierne i samarbejdet. Vi vil fortsat justere sammen med Mad-
færd. Det, at eleverne er en del af projektet, er en kæmpe gevinst for skolen, for 
eleverne, for det vi vil som skole. Det er en meget stor kulturændring – og tallene 
taler for, at Madfærd og Mølleskolen er ved at lykkes godt i samarbejdet. 

 

 
10-2021/22: 
40 min 

Mødets Tema: 
Skolebestyrelsesvalg til foråret. Hvordan gør vi opmærksom på det? 
Drøftelse/brainstorm 

 Stormøde – oplægsholdere? 

 Sociale medier? 

 Workshop? 

 m.m. 
 

Vi laver et udkast til procesplan, samt en tidsplan 
NB! Valget skal være afsluttet senest 31. maj 2022 
 
Ulla og Kristian udgør valgstyrelsen, der skal planlægge det kommende skolebesty-
relsesvalg. Et evt. stormøde skal placeres i marts. 
Bestyrelsen vil gerne afholde et stormøde. Et muligt tema kunne være ”skolen i Ry” 
– hvordan skolen åbner sig op mod lokalmiljøet, samskabelse. Måske med en bære-
dygtighedsdagsorden – ”det bæredygtige lokalsamfund”. Ledelsen vil gerne være 
med til at sætte dette på budgettet. Elevrådet bakker op og vil gerne have en rolle 
på en sådan aften. Invitere partnere i lokalsamfundet. En involverende proces. Må-
ske kunne det munde ud i en bæredygtighedsstrategi for skolen. Adhoc udvalg be-
stående af Kristian, Ulla, Emil og Morten kommer med oplæg på decembermødet. 

 
Spisepause 

  



 

 
 
11-2021/22: 
15 min 

Mølleskolens specialklasserække 

 Status pt. kort oplæg ved ML 

 Signal til politikkerne - drøftelse 
Drøftelse af bestyrelsens rolle. 
 

Skolens specialklasserække består af 18 elever fra 5.-10. klasse fordelt på 3 mindre grupper. 

6 lærere er tilknyttet rækken. Der er for få elever. Vi vil gerne gøre opmærksom på special-

klasserækken igennem et brev til politikere og embedsmænd med bestyrelsens opbakning. 

Kristian og Morten laver et udkast, som bestyrelsen kan give input til før det afsendes. 

 
12-2021/22: 
10min 

Budgetopfølgning 

 Status på budgettet primo oktober (Bilag eftersendes onsdag) 
 
Kristian orienterede. Pt. et merforbrug på 0,9 mio mod forventet 1,2 mio. Dog er 0,7 
mio øremærket til AIH.  

 
13-2021/22: 
10 min 

Meddelelser 

 Nyt fra elevråd. Der har været valg til elevråd. Første elevrådsmøde med op-

læg om, hvad et elevråd er samt valg til elevrådsformænd. Her blev Victoria 

fra 9. klasse valgt til formand, Oskar fra 7. klasse og Bertram fra 8. klasse 

valgt til næstformænd. Det lille elevråd vil på næste møde arbejde med op-

læg til arbejdsgruppen på Fælleden omkring den nye skole i Ry. 

 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer: Der stilles spørgsmålstegn ved brug af 

smileys i undervisningen i klasserne. Dette vil blive drøftes på et senere tids-

punkt, hvor også Susanne Kilian kan deltage. Astrid og Susanne koordinerer 

dette punkt. 

 

 Nyt fra ledelsen: Mølleskolen søger deltagelse i forsøgsordning med de na-
turfaglige prøver. Byrådet har godkendt skolernes deltagelse. Skolebestyrel-
sen godkender deltagelsen. 
Stillingsopslag på to faste stillinger (udskoling og mellemtrin). Samtaler hhv. 
slut oktober og slut november. Kristian sender datoerne ud til bestyrelsen 
ift. deltagelse. 
Byggeri af etape 1 af Almas intelligente have er i fuld gang. Vi håber at do-
men står der inden jul. Etape 2 er vi i gang med fondsansøgninger til og plan-
lægningen af. Grundfinansiering på plads inden jul er målet. 

 
14-2021/22:
           

Eventuelt 

  


