
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

onsdag den 9. oktober kl. 17:00-20:00 
i mødelokalet over for kontoret  

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Ulla Parbo Hefsgaard 
www.moelleskolen-ry.dk  
 
Møderække: 2/9, 9/10, 21/10, 9/12, 16/1, 4/3, 30/4, 17/6 
 
Fraværende: Susanne K, Ulrik, Astrid, Viktor 
 

09-2019/20: 
5 min. 

Godkendelse af referat fra 2.09.2019 
Referatet godkendt 

 
10-2019/20: 
5 min 

Nyt fra elevrådet 
Eleverne i både det store og det lille elevråd arbejdede med aftrykket omkring for-
ventninger, proces med post-its, som blev sat op på en stor planche. 

 
11-2019/20 
90 min 

Mødets Tema 

 Skole-hjemsamarbejdet 
o Proces ift. aftrykket: Gensidig forventningsafkla-

ring med forældre- 

 Målet er at få genbesøgt og gentænkt de nuværende prin-
cipper for forældresamarbejdet.  

o Link      
 

Kristian Toft (KT) PowerPoint-oplæg omkring det forudgående arbejde, herunder 
det nuværende princip for skole/hjem samarbejdet. Herefter gruppearbejde i to 
grupper omkring aftrykket. Fra de to grupper deltager hhv. Heidi og Emil eller Trine i 
det videre arbejde – møde på skolen i november. KT indkalder.      

 
12-2019/20 
15 min 

Økonomi 

 Budgetopfølgning – kort orientering 
o Se bilag: MFR pr. 31. august 

 
Oplæg ved KT: vi forventer at holde vores budget, måske endda lidt bedre på trods 
af byggeri af nyt køkken. Forventet slutresultat cirka -1.367.000 svarende til 2,5%. 

 
13-2019/20: 
15 min 

Dialog om anvendelse af digital læringsplatform 

 Kort orientering 

 Høringssvar – Nedsættelse af Ad hoc. Udvalg – hvem? 

o Deadline ultimo oktober 

  Se bilag – tidsplan for dialog 

 

Ad hoc udvalg nedsat til kort møde med ledelsen (KT indkalder): Emil og Heidi. Svar fra sko-

lebestyrelsen formuleres og sendes rundt til godkendelse.  

 

  

http://www.moelleskolen-ry.dk/
https://moelleskolen-ry.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/0efef5a9-12f0-45d3-9717-6dd157a85977/True/PRINCIP%20FOR%20SKOLE-HJEMSAMARBEJDET%20rev.%20august%2016.pdf


 

14-2019/20: 
15 min 

Meddelelser 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer 

 

Fra dialogmødet: orientering om ny tildelingsmodel. Dialog omkring kvali-

tetsrapporten sammen med Knudsøskolen og en byrådspolitiker. Orientering 

omkring Targit-programmet, der kan vise statistik. Det vil vi bruge noget 

mere i bestyrelsessammenhænge. Høringssvar omkring tildelingsmodellen 

er på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde. 

Ulla oplever at blive kontaktet af medierne om forskellige ting. Den øvrige 

bestyrelse bakker op og tilbyder støtte ift. disse ting. 

Lene blev kontaktet af forældre ift. trivsel i klasser, hvornår bliver indsatser 

sat i gang. Hvad er næste skridt, når der opleves udfordringer med trivslen i 

en klasse? Forældre må gerne opfordres til at tage kontakt til afdelingsle-

derne. Vigtigt, når forældre melder ind med denne type input. Det skal med i 

det videre arbejde vedr. forventninger, skole-hjem-samarbejde og kommuni-

kation, jf. dagens tema. 
 

 Nyt fra ledelsen 

 

Aula: starter i uge 43, info sendes rundt. Ugeplaner fremover i MinUddan-

nelse. 

Madfærd: køkken åbner snart, mellemtrinnet starter 1.11. 

Ryvang: der er sat gang i en proces, hvor lokalerne undersøges ift. skolen. 

Flytning af møde: mødet 14.11 flyttes til den 21.11, KT skriver ud. 

 

 
15-2019/20: 
           

Eventuelt 
 
Kort intern orientering om forældrehenvendelser. 
 

 


