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5 min. 

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 16. november 2021 
Godkendt 

 

 

 
22-2021/22: 
40 min 

Mødets Tema: 
Den gode kommunikation mellem skole og hjem. 
Lever forældrefolderen? 
 
Kommunikation på Aula. 
 

Kristian oplæg. Folderen er vores værdigrundlag ift. kommunikation mellem skole 
og hjem. Runde med indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne – med fokus på forældre-
oplevelsen. Der er sket mere ensretning ift. MinUddannelse. Tilpas kommunikation 
på Aula. Omkring ferier og ift. Corona er der ind imellem meget information, men 
det kan nok ikke være anderledes. Nogle lærere bruger mere tid på forældredelen 
end andre. Der er stor forskel på forældrenes ønsker til hvor meget der kommunike-
res ud. Det er svært at lægge en barre eller standard for, hvor meget og hvor lidt, 
der skal kommunikeres. Det handler om tillid. Kommunikationen skal skabe tillid. 
Det går godt og der bliver kommunikeret bredt. Skolen har lavet en standard/ret-
ningslinje for hvor der kommunikeres hvad. Der bliver skrevet tilpas ud. Vigtigt, at 
der bliver kommunikeret ud til forældrene hurtigt, når man ønsker forældrenes 
støtte til at skabe en ændring for et barn fx ift. arbejdsindsats. Nyhedsbreve bliver 
skimmelæst. Der er en god rammesættende kommunikation, hvor fokus er at styrke 
fællesskabet. Hvis der er udfordringer omkring ens barn, vil man høre det så tidligt 
som muligt. Det konfliktfyldte kan være rigtig godt at tage en mundtlig dialog om. 
Vigtigt at skabe et trygt, godt og tillidsfuldt rum for god kommunikation. Hellere 
kommunikere en gang for meget end en gang for lidt. Vigtigt at samarbejdet er tæt. 
Videopræsentation af skolen kunne være fedt.    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.moelleskolen-ry.dk/
https://issuu.com/moelleskolen/docs/skole-hjem-samarbejde?fr=sZmZmZTE5MTUwOTM


 

 
23-2021/22: 
 

Det kommende skolebestyrelsesvalg og stormøde 
Kort oplæg på baggrund af brainstorm på sidste møde herefter drøftelse. 
 
Oplæg ved Kristian. Senest 24. april skal der afholdes stormøde med opstilling af 
kandidater og senest 31. maj skal der være valgt en ny skolebestyrelse. 
 
Brainstorm: Børn, gaming, skærmvaner. Et aktuelt emne, der fylder meget. Noget, 
der understøtter bæredygtighedsdagsorden. Kobling til 21. århundredes kompeten-
cer. Mulige oplægsholdere: Lene Tanggaard, Svenn Brinkmann, Steen Hildebrandt, 
Jesper Theilgaard, Rane Willerslev. Kobling til det 21. århundredes kompetencer, 
Mølleskolens dagsorden, fremtidens samfund, osv. Noget, der har en dannelsesdi-
mension. Måske noget med nogle videoindslag. Livemusik fra valghold/kor, osv. 
Børnene i centrum. 
 
Stormødet som et åbent møde, hvor alle byens borgere er velkomne og med frivillig 
deltagelse af hele skolens personale.  
 
Udvalg arbejder videre med planlægningen: Kristian, Emil, Ulla, Morten. 
 
Hvem genopstiller? Det vil være godt, hvis der både er nye og erfarne i den nye be-
styrelse og at alle aldersgrupper bliver repræsenteret. Ulla, Emil og Lars genopstil-
ler. Lene og Astrid genopstiller formentlig ikke. Susanne M ikke til stede ved mødet. 
Bestyrelsesmedlemmerne har oplevet arbejdet i SB som spændende. 

 

 

SPISEPAUSE 
 
24-2021/22: 
 

Regnskab og budget 
Kort status. Der mangler for mange tal til, at det giver mening med en længere sta-
tus. Vi forventer at komme ud af budgetåret med en gæld på 1,2mio eller mindre. 
På møde i februar gennemgås regnskab og budget grundigere. 

 
 
25-2021/22: 
 

Meddelelser 

 Nyt fra elevråd. Elevråd ikke til stede. 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer. Ingen 

 Nyt fra ledelsen. Corona: en del smitte, men har dog været nogenlunde for-
skånet. Vi kan mærke de sidste par uger har krævet en del ift. coronahåndte-
ring. Vi har haft en klasse, der har været hårdt ramt, men generelt har der 
været 5-6 tilfælde pr. årgang her frem mod nedlukningen. Vi har haft lidt 
færre smitteudbrud end andre skoler, så der har vi været heldige. Vi har 
valgt en pragmatisk løsning frem mod juleferien, hvor der kan opleves for-
skellighed. Til gengæld strammer vi mere op de to dage efter nytår. Særligt 
hvis nedlukningen forlænges. 
 
Ansættelser: En udskolingslærer, en mellemtrinslærer og en musiklærer. En 
trivselspædagog, der har trivselsarbejde i alle tre afdelinger.  
Almas intelligente have: arbejdet skrider frem og vi håber på at første etape 
er færdig til vinterferien. Finansiering til etape 2 er ikke helt på plads, men vi 



 

er godt i gang; klimapuljen 300.000, lokale- anlægsfonden 200.000, Grund-
fos 1.000.000 (håber vi på), friluftsrådet 400.000. Afslag fra Veluxfonden. 
Crowdfunding 80-90.000. Muligvis søger vi 1-2 fonde mere, men der bliver 
en etape 2! Måske kan vi i forbindelse med stormødet etablere en runde 
mere med crowdfunding. 

 
 
 
26-2021/22:
           

Eventuelt 
Næste SB møde er fælles SB-møde med fødeskolerne 26.1 på Knudsøskolen. 

 


