
 

Referat 
af skolebestyrelsesmøde 

tirsdag den 16. november kl. 17:00-20:00 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Ulla Parbo Hefsgaard 
 
www.moelleskolen-ry.dk  
 
Møderække: 1/9, 4/10, 16/11, 15/12, 26/1, 1/3, 6/4, 2/6 
Afbud: Susanne M, Astrid, Lene, elevrødder 
 
 
15-2021/22: 
5 min. 

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2021 
Godkendt. Husk decembermøde afholdes den 15.12 med julemad. 

 
16-2021/22: 
40 min 

Mødets tema: (Kort oplæg + drøftelse) 
 
Projektdagstænkningen på Mølleskolen. 
Udviklingsprojekt med Lene Tanggaard 
Hvad er der kommet ud af dette, og hvordan kan vi ind-
drage forældrene endnu mere i tænkningen? 
Brobygning og samarbejde med virksomheder, herun-
der praktik. 
 
Bestyrelsens indtryk: børnene glæder sig til projektdagene. Udvikler evne til at søge 
videre hjemme ift. ting, de selv makker med. Har projektdagstænkningen brug for at 
blive retfærdiggjort? Det er ret tydeligt, at det er en læringstænkning, der virker og 
er rigtig. Når vi taler om professionalisering er det, fordi vi hele tiden ønsker at blive 
bedre. Der er meget energi i tænkningen – og det er tydeligt at se, at medarbej-
derne er engagerede og begejstrede. En skole med ambitioner. Et element ekstra i 
læreridentiteten/pædagogidentiteten. Vigtigt at der er en god retning på projekt-
dagstænkningen, en god kommunikation omkring det og at der er bred opbakning.  

 
 
17-2021/22: 
40 min 

Principiel drøftelse af brugerbetaling i folkeskolen (Bilag fra Gl. Ry eftersendes) 

 
 

Herunder: ”forældreforening” ”Mølleskolens venner” Drøftelse af muligheder på 
Mølleskolen. Se her: https://hvinningdalskolen.aula.dk/sites/hvinningdalsko-
len.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Pjece%20om%20For%C3%A6ldreforenin-
gen.pdf  

  
Bestyrelsen drøftede temaet og orienterede sig i gældende lovgivning og god etik 
omkring forældrebetaling på Mølleskolen. Den klare holdning fra skolens side er, at 
ingen skal ekskluderes på grund af økonomi. 
 
Temaet omkring forældreforening kan eventuelt tages op på et møde efter kom-
mende bestyrelsesvalg.  

 
  



 

 
18-2021/22: 
15 min 

Direktions udviklingsspor og kontrakt 2022 (Kort oplæg + drøftelse) 
 
Mølleskolens kontrakt for 2022 tager udgangspunkt i den strategi I allerede kender. 
Kontrakten skal kobles til 
DUS (Direktions 
udviklingsspor). Vi drøfter 
hvordan efter kort oplæg fra 
KT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplæg og kort drøftelse. Kontrakt vil indeholde indsatsområder, plan for arbejde 
med sygefravær (som pt. er lavest i kommunen med 2% det seneste år), mm... 
 

 
 
 
19-2021/22: 
10 min 

Meddelelser 
 Nyt fra elevråd. Intet nyt. 
 Nyt fra bestyrelsens medlemmer. Intet nyt. 
 Nyt fra ledelsen  

o Status Almas intelligente have (AIH 
 Status på fundraising 
 Status på udviklingen af haven, herunder fablab 

 Revideret tidsplan 
 
I næste uge afholdes samtaler omkring 2 stillinger til mellemtrinnet. Såfremt et be-
styrelsesmedlem kan deltage vil det være rigtig godt. Kristian skriver ud. 
Vi har ansat en lærer til udskolingen. 
 
Corona: tiltag er pt. i gang i forbindelse med at kommunens incidenstal er over 400. 
Der er meldt ud til medarbejdere og forældre. Vi følger de gældende retningslinjer. 
Diverse arrangementer gennemføres hvis muligt – nogle af dem med eventuel ud-
skydelse. 
 
AIH: Vi regner med at etape 1 står klar til brug i løbet af januar. Domen bliver pro-
grammerbar med bl.a. LED-lys. Projektet udvikler sig hele tiden. Vi er i fuld gang 
med udvikling og funding/finansiering af etape 2. Budget og tal på et møde efter jul. 
Alt i AIH er ”Opensource”. 

 
 
 



 

20-2021/22:
          

Eventuelt 
 
Elevrødder dukkede ikke op. Vi vil prøve en model, hvor elevrødderne er med den 
første halve time, hvorefter det er frivilligt resten af tiden. 
 
Susanne orienterede om kursus for alle pædagoger omkring filosofiske samtaler i 
børnehøjde. Et forløb, der afholdes af filosofipatruljen (samarbejde med VIA Aar-
hus). Et par udskolingslærere har også deltaget for at kvalificere faget livsoplysning 
(fag for de elever fra 7. årgang, der ikke går til konfirmationsforberedelse). Forløbet 
er med til at kvalificere den understøttende undervisning. 
 
Fælles bestyrelsesmøde med fødeskolerne i januar. Mail sendt ud med mulige te-
maer. Dette skal snart drøftes med de øvrige bestyrelser. Muligt tema er ”det gode 
børne- og ungeliv” inspireret af LEGO-fondens undersøgelse. ”Ny skole i Ry” kunne 
også være en mulighed. 
 

 


