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22-2020/21: 
5 min. 

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 9. december 2020 
Godkendt 

 
 
23-2020/21: 
5 min 

Nyt fra elevrådet 
Ikke noget nyt 

 

 
24-2020/21: Nedlukning af Mølleskolen. 

 Status generelt 

 Nødpasning og specialklasser 

 Fjern/nødundervisning – forskellige tilgange ift. børnenes alder 
o Forældrenes oplevelse af ovenstående 

 
Nedlukning ser ud til at fortsætte til 7. februar. Pædagogerne står for nødpasning og nødun-
dervisning ud fra lærernes programmer så vidt muligt. Specialklasserne er på skolen og bruger 
de muligheder, der er der. Det fungerer. 

Vi udnytter, at skolen er tom til at løse nogle af de opgaver, der er for teknisk service. 

Vi udvikler os løbende ift. onlineundervisning. Eleverne oplever onlinedelen som fint, men at 
der ind imellem kan være tekniske udfordringer. Det sociale mangler selvfølgelig meget. Ele-
verne skal være på med kamera, så man kan se hinanden. 

Fra forældreperspektivet: Vigtigt med tydelige udmeldinger om, hvad forventningerne er. Og 
at de ældste elever bliver betrygget ift. bekymringer om eksamener osv. Der bliver kommuni-
keret godt. Det er vigtigt, at hele skoledagen bliver rammesat, inkl. De gode pauser.  

En opmærksomhed på, om programmet i udskolingen er for presset. Arbejdsmængden kan va-
riere meget fra fag til fag. 

Ikke altid let for forældre at vurdere, hvad der skal følges op på. 

Forældreønske om, at man på de små årgange har en tydeligere struktur – og færre valgmulig-
heder. Forældre er også selv på arbejde – så det er svært at stå for at sætte eleverne i gang 
samtidig. 

Forældrerollen vil vi kommunikere om. 

Vi har fokus på de heldigvis få elever, der er udfordrede af eller lidt klemt i fjernundervisnin-
gen. 

Overordnet stor ros til lærerne og pædagogerne. 
Vigtigt at se på, hvordan vi bedst muligt undervisningsdifferentierer og kommunikerer herom. 

 
  

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


 

 
25-2020/21: 
 

Regnskab 2020 
Første bud på, hvordan regnskabsåret 2020 ender. 

Forventet 1,59mio, hvilket svarer til 2,79%. Vi holder os dermed indenfor de tilladte 3%. År-
sagen skal findes i øgede udgifter til Mølleværk og på SFO-delen i forbindelse med lege-
plads, mm. Herudover fratrædelser. Vi forventer at få tilført kommunale Corona-midler, 
hvilket vil forbedre regnskabet, som forventes afsluttet primo februar.  

På næste møde 1.3 behandler vi regnskab og budget mere indgående, og der vil blive sendt 
bilag ud med dagsordenen. Her skal regnskab og budget godkendes. 

Budget for AIH (Almas Intelligente Have) – kort præsentation af budget for etape 1, der er i 
gang med at blive projekteret. Haven bliver etableret i 2 etaper. Vi går i gang med at søge 
fonde til etape 2 snarest. De nye tegninger præsenteres på næste møde. 

 

 
26-2020/21: 
 

Digitale platforme på Mølleskolen 
Alle medarbejdere og skolens pædagogiske udvalg arbejder i dette skoleår med ud-
vikling af vores digitale platforme. Aula, O365 og Min uddannelse. Målet er vidende-
ling, samt at opnå en fælles retning. 

På bestyrelsesmødet den 30/4, vil vi kigge på en overordnet digitaliseringsstrategi, 
bl.a. på baggrund af ovenstående. 

Arbejdet i bestyrelsen kan føre frem til et princip.  

 

 
27-2020/21: 
 

Meddelelser 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer. Ingen meddelelser. 

 Nyt fra ledelsen. Dialog med Madfærd omkring, hvordan de kommer bedst 
muligt igennem Coronaperioden.  

 Den planlagte temadrøftelse af Respekt for grænser flyttes til næste møde. 
 
 
28-2020/21: 
 

Eventuelt 
En temadrøftelse for bestyrelsen: hvordan kommunikerer vi i forhold til fx opslag på 
sociale medier omkring lokalmiljøet? 

 


