
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

mandag den 5. oktober kl. 17:00-20:00 
 

Pga. coronasituationen afholdes mødet online. Der udsendes et link til Zoom inden mødet 
 

 

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Ulla Parbo Hefsgaard 

www.moelleskolen-ry.dk  
 
Møderække: 2/9, 5/10, 5/11, 9/12, 13/1, 1/3, 21/4, 14/6 
Fraværende: Lene 
 
 

10-2020/21: 
5 min. 

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2. september 2020 
Godkendt. 

 
11-2020/21: 
5 min 

Nyt fra elevrådet 
Elevrådet holder første møde efter efterårsferien. 

  
12-2020/21: 
 

Corona. Status på tiltagene på Mølleskolen 
Lejrskoler: retningslinjer udsendt lige op til såede tvivl omkring, hvordan det skulle 
fortolkes. Vi sendte tre 9. klasser afsted på studieture med tilpassede programmer. 
Vi valgte at tilpasse yderligere efter præciserede retningslinjer, der først kom man-
dag, efter at eleverne var sendt afsted. Dette skete efter samråd med Fælleden / 
sundhedschefen i Skanderborg kommune. Det var gode ture, og eleverne kom sik-
kert hjem igen – og havde gode ture. 
 
Vi har på Mølleskolen fulgt retningslinjerne ved at lærerne forbereder sig hjemme 
og afholder onlinemøder. Vi laver ikke aktiviteter på tværs af årgange som hidtil. 
Dette er også en del af retningslinjerne. Vi er pressede i forhold til udeområderne. 
Vi tilpasser løbende områderne. 
 
Vi har ind til videre ikke haft smittede på Mølleskolen. Der har været smittede 
blandt nære relationer til personale og børn. Men ind til videre ikke på Mølleskolen. 
Vi er dog klar til at håndtere det. 
 
Vi følger retningslinjerne og er ikke i en nødlukning lige nu. Derfor aflyser vi ikke alle 
aktiviteter.  

 
13-2020/21: 
 

Drøftelse af høringssvar til skolestrukturen 

 Kristian og Emil deltager i dialogmødet på fælleden den 7. oktober 
 
Bilag: Se vedhæftede udkast 

 

Kommentarer: Vi bør betone yderligere, at vi er positivt stemt for forslaget. En op-

mærksomhed på skoledistriktsinddelingen. Overgangsordninger? Det væsentlige er, 

at vi beholder skole fra 0.-9. klasse samt specialklasserækken. Emil og Kristian tager 

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


 

til dialogmøde onsdag den 7. oktober, hvor Emil præsenterer høringssvaret. Ekstra 

betoning af 0.-9. klasse, den hele skole, kunne være fint. Tilføje, at vi i forhold til 

strukturudspillet, hvis det bliver gennemført, ser frem til et godt samarbejde med 

Knudsøskolen og den nye skole. 

 

Når Kristian og Morten har rettet til, sendes det endelige høringssvar ud, og det ta-

ges med onsdag den 7.10. 

 
14-2020/21: 
 

Meddelelser 
 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer. 

Ingen meddelelser 

 

 Nyt fra ledelsen 
Almas Intelligente Have: Det er blevet vedtaget at de to huse ud mod 
Skanderborgvej rives ned, således at haven bliver åbnet op ud mod 
Skanderborgvej. 
 
En personalesag kører, hvor den øverste myndighed er inddraget. Der er 
tavshedspligt. 

 
15-2020/21: 
 

Eventuelt 
Trine Eide ønsker at udtræde af bestyrelsen med udgangen af året.  

 
 


