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16-2020/21: 
5 min. 

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 5. oktober 2020 
Referatet godkendt. 

 
17-2020/21: 
5 min 

Nyt fra elevrådet 
Joshua UC blev valgt til formand, og Carl 7B blev valgt til næstformand på møde 
5.11. Her blev i øvrigt diskuteret udeområder, tema til skolefest, æbleskivearrange-
mentet. 

 
18-2020/21: 
 

Tema: Systematisk arbejde med trivsel, 
Vejlederkultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hvordan er vi kommet i gang med vo-
res nye trivselsstruktur? 
Vi ser bl.a. på data fra skolens trivsels-
undersøgelse. 
 
Vejlederkulturen. Hvordan er vi kom-
met i gang i dette skoleår 
 
Besøg af trivselsvejlederne Rasmus og 
Rie 
 
 

 Oplæg om den overordnede struktur ved ML. Oplæg omkring den konkrete daglig-
dag og hvordan systemet fungerer ved trivselsvejlederne Rasmus Svenningsen og 
Anne Marie Dissing. Der er en opmærksomhed på både indsatser ved mistrivsel 
blandt børn og grupper, men også forebyggende indsatser, fx ensomhed, vredes-
håndtering, etc. Fælles for indsatserne er inddragelse af forældre forud for indsat-
serne. I udskolingen arbejdes fx med god start på udskolingen i 7. klasse, skolevæg-
ring, angst, spiseforstyrrelser, børn med diagnoser.  
 
Der arbejdes med handleplaner for indsatserne. KT oplæg om elevtrivselsundersø-
gelsen, som vi arbejder målrettet med ved at klæde eleverne på før undersøgelsen; 
samtaler med eleverne omkring, hvad der spørges om. På den måde håber vi på at 
få mere valide data, som vi kan bruge konkret i arbejdet med trivsel.  
 
Når der skal arbejdes mere i dybden med data i bestyrelsen – ved næste elevtriv-
selsundersøgelse – inddrages gennemsnitstal på landsplan som sammenlignings-
grundlag. 

 

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


 

19-2020/21: 
 

Forældresamarbejdet 
Hvordan er folderen kommet i spil. 
Hvordan oplever lærere og pædagoger forældresamarbejdet 
Tilbagemelding fra vores pædagogisk udvalgt PUF 
Lærerne oplever at der nogle gange sker det, at forældre går uden om dialogen med læ-
rerne i en konfliktfyldt situation. Det opleves som en uheldig tendens. Lærerne er optagede 
af, at dialogen forældre – lærere med fordel kunne styrkes.  
Forældrene kan have en oplevelse af, at relationen til barnets lærere ikke er personlig – 
man kender ikke lærerne særlig godt. Rammesætningen fra lærerne opleves dog god. Dette 
stykke arbejde bør være kontinuerligt.  
Det er lidt en landstendens, at man går et niveau eller to højere – frem for at gå direkte til 
den pågældende.  
En oplevelse af eller hypotese om, at den digitale kommunikation har skabt en distance, der 
er en del af problematikken.   
Folderen ligger nu digitalt på skoleporten. 

 
20-2020/21: 
 

Coronatiltag 
Status på Mølleskolen i en coronatid 
 
5.11 blev dagen, hvor Corona kom til Mølleskolen. Der er i dag to uafhængige til-
fælde. En lærer på mellemtrinnet og en elev i 9. klasse. Vi har været i kontakt med 
Skanderborg Kommunes sundhedschef, som rådfører sig med patientstyrelsen. Vi 
bliver guidet tæt i, hvem der skal sendes hjem – de ”nære kontakter”. Der sendes 
ikke nødvendigvis hele klasser hjem af hensyn til testsystemet. En klasse er sendt 
hjem i dette tilfælde, herudover de lærere, der har været ”nære kontakter”. Af-
hængig af, hvornår det bliver opdaget, skal der tages 1 eller 2 test, før man må 
vende tilbage til skole / arbejde. Vi ringer som udgangspunkt alle op. 
Generelt: Vi følger retningslinjerne og holder et højt informationsniveau. Vi vil 
gerne holde gang i hjulene de steder, hvor det er tilladt. 
 
Bestyrelsen er glade for den åbenhed, der er omkring håndteringen, og at de smit-
tede har givet samtykke til at blive nævnt ved navn. 

 
21-2020/21: 
 

Skolestruktur 
Status 
Skolestrukturen er blevet justeret kraftigt. Bjedstrup og Hylke skoler lukker ikke alligevel. 
Den nye skole i Ry bygges fortsat. Dette betyder umiddelbart ikke meget for Mølleskolen. 
Der er lagt op til en lidt strammere central styring af skolerne. 
Et evt. nyt høringssvar kunne indeholde, at vi forventer, at den besluttede tildelingsmodel 
bevares. 

 
20-2020/21: 
 

Meddelelser 

 Nyt fra bestyrelsens medlemmer 

 Nyt fra ledelsen 
Ansættelsessamtaler to pædagoger – en fast og en barselsvikar. Datoen er 

27.11. 1-2 bestyrelsesmedlemmer indbydes til at deltage. Emil og Lars mel-

der tilbage. 

 KT orienterede om personalesag. 
 
21-2020/21: 
 

Eventuelt 
 

 


