
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

onsdag den 9. november kl. 17:00-20:00 
 
Mølleskolen tlf. 87943100                                           Formand: Bo Zangenberg Lynggaard 
www.moelleskolen-ry.dk  
 
Lokale: 3104 
Møderække: 1/9, 5/10, 9/11, 12/12, 17/1, 1/3, 18/4, 7/6 
Afbud: Martin, Karsten, Kate, elevråd 
 

14-2022/23: Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde 5. oktober 
Godkendt 

 
15-2022/23: 
 

Meddelelser fra elevrådet 
Ingen 

 
16-2022/23: 
55 min 

Mødets tema: Forældresamarbejdet/forældrerollen – koblet op på: Sprog, græn-
ser og adfærd 
  
 Samarbejdet med Børns vilkår/Skolestyrken 

 Tilbagemelding fra fyraftensmødet den 2. nov. 
 
 Hvordan bruger vi Skolestyrkens pædagogiske grundlag til: 

 Inddragelse af elevrådet 

 Inddragelse af forældrerådene 

 m.m. 
 

Oplæg ved KT og Gauri. Mål om forbedret samarbejde mellem forældre og skole. 
Større transparens. Hvordan arbejder vi med at gøre afstanden mindre. Præsenta-
tion af forløb med Skolestyrken (Børns Vilkår, Red Barnet og Maryfonden). Hvor-
dan kan forældrerådet og bestyrelsen få etableret et samarbejde. Forældrerådet 
som andet end ”blot” et aktivitetsudvalg. Forslag om et opstartsmøde, hvor en re-
præsentant fra forældrerådet inviteres ind fx i forbindelse med oplæg om digital 
dannelse ved Jonas Ravn og evt. i forlængelse af et bestyrelsesmøde. Forslag om 
en email-gruppe med tovholder fra hvert forældreråd, hvor relevant information 
kan deles fra bestyrelsen og information kan opsamles. Måske skal der opstilles 
nogle forventninger til forældrerådenes arbejde og rolle. 
 

Et konkret forslag: 
Stormøde med Jonas Ravn som trækplaster, bestyrelsesoplæg, oplæg om Skole-
styrken og herefter forældrerådsmøder. Måske skal forældrerådene konkret rin-
ges op med opfordring til deltagelse. Måske udarbejde en folder til forældrerå-
dene omkring arbejdet.  
 
Beslutning tages på decembermødet ift. Jonas Ravn. Bestyrelsen er umiddelbart 
positiv over for et event/stormøde, men måske skal tingene skilles ad. 
 
Beslutning om at arbejdsgruppen (Gauri, Grethe, ML og KT) udarbejder et beslut-
ningsoplæg omkring forældreråd (evt. folder) til bestyrelsesmødet i december. 

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


 

 
17-2022/23: 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Bestyrelsens principper 

 Vi kigger på: 
o Princip Kost, bevægelse, trivsel og omsorg 
o Princip for ordensregler 

 Se her: https://moelleskolen-ry.aula.dk/vores-skole/prin-
cipper-moelleskolen-ry 

o Princip for kost, bevægelse… skal nytænkes – Deles op i 2 – 
Kost/sundhed – og trivsel (Arbejdsgrupper) 

o Nyt forslag til ordensregler godkendt i MED udvalget – se bilag 
 
Arbejdsgruppe omkring nye principper for 1) kost og bevægelse (Lars, Søs, Ulla) og 2) triv-
sel og omsorg (Gauri, Grethe og Martin). Arbejdsgrupperne går videre i arbejdet omkring 
formulering af disse to principper, og på et senere bestyrelsesmøde i indeværende skoleår 
fremlægges principudkast som beslutningsoplæg for bestyrelsen.     
 
Princip for ordensregler udgår og fjernes fra hjemmesiden. Ordensregler er til gengæld 
opdateret med bl.a. uddrag af folkeskolens formålsparagraf.  
Ordensregler drøftet og godkendt. 

 

 
18-2022/23: 
25 min 
 

Kommunikation 

 Vi fortsætter drøftelsen fra møde den 5/10 
o One note til intern kommunikation 
o Bestyrelsesgruppe på Aula 
o Referater – resume – video?? 
o Andet? 

 
Der er oprettet en bestyrelsesgruppe på Aula, ligesom intern kommunikation nu er 
overgået til OneNote. Alle er inviteret ind i gruppen. 
 
Kort resume af mødet plus link til hjemmeside med referat og billeder af bestyrel-
sesmedlemmerne. Video kan bruges til markedsføring af konkrete events. 
 
Forslag om at undersøge mulighederne for at aktivere frivillige kræfter til indsatser 
omkring skolen a la hvad Ry Fodbold gør. Arbejdsgruppe omkring dette – etable-
ring af ”hjælpebørs” (Bo, Lars, Kristian, Karen?, Gunner?). 
 
Overordnet set er den nye bestyrelse nu kommet godt i gang med arbejdet, medlem-
merne kan lokaliseres på skolens hjemmeside, og der er oprettet en Aula-bestyrelses-
gruppe, hvor alle forældre er velkomne til at skrive med opmærksomheder eller temaer 
som de ønsker bestyrelsen skal forholde sig til. 

 

 
19-2022/23 
10 min 

Madordning 
  

 Opsamling efter sidste møde 

 Studietur den 18/11 er aftalt 

 Næste skridt: opfølgning på decembermødet 
 

 

https://moelleskolen-ry.aula.dk/vores-skole/principper-moelleskolen-ry
https://moelleskolen-ry.aula.dk/vores-skole/principper-moelleskolen-ry


 

20-2022/23: 
 

Meddelelser 

 Bestyrelse: Madordning efterspørges fra flere forældre. Forældrehenven-
delse omkring, hvorvidt man kan gøre noget for at forbedre miljøet på ud-
skolingsgangen. 

 Ledelse: Trafik om morgenen udfordrer. Der er ofte farlige situationer. 
Vagn inviteres ift. at få syn for sagen. Bestyrelsen vil blive inddraget på de-
cembermødet. Rådet for sikker trafik kan inddrages. Bestyrelsen bakker op 
om at gå videre med dette tema. 

 
21-2022/23: 
 

Eventuelt 
Opmærksomhed på, at udskolingsgangene ser lidt slidte og triste ud, og at der mu-
ligvis skal gøres noget ved vægge, mm. 
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 


