
Dagsorden 
til skolebestyrelsesmøde 

mandag d. 24. april 2017 kl. 19:00-21.30 
i Mødelokalet over for kontoret.  

 
Mølleskolen tlf. 87-943100                                           Formand: Marianne Thorhauge 
www.moelleskolen-ry.dk                  
 
Fraværende:  

      Afbud fra Ole Sørensen, Laila Adamsen, Mette S. Poulsen, forældrerepræsentanter 
      Mads B. Christensen og Anna Kragmose Poulsen, elevrepræsentanter 
      Frank Laufer, medarbejderrepræsentant  
 

Referent: Keld Virenfeldt 

 
55-2016/17: 

 

 

Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde d. 21. marts 2017 og 

ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 27. marts 2017. 

 
Referat godkendt. 

       
56-2016/17: 

 

Meddelelse fra 

Formanden:  

Skole og Forældre – indmeldelse er nu effektueret 
 
Dialogmøde d. 4. maj 2017. Marianne deltager, Alma deltager. Meld tilbage til Alma hvis I 
ønsker at deltage. 
 

Der er politisk opmærksomhed på muligheder for at tilrettelægge en kortere 

skoledag. 

 

Det drejer sig om Folkeskolelovens 16B. Der gives ikke generel tilladelse til at 

konvertere understøttende undervisning til 2-lærer-timer og dermed bl.a. af-

korte skoledagen. Der kan søges om dispensation fra 16B for en bestemt klas-

se og maximalt for et år. 

 

Der er usikkerhed om, hvem der har kompetencen til at dispensere. Marianne 

tager selv kontakt til Søren Aalund og følger op på sagen. 

 

 

Ledelsen 

Ry Outdoor-festival. Skolen ønsker at deltage – fredag d. 2. juni. Opbakning 

fra SB. 

 

I forhold til næste skoleårs personalesituation har vi måttet fortælle de medar-

bejdere, der sidder i tidsbegrænsede stillinger, at de ikke må forvente at få 

forlænget deres ansættelse. 

 

Andre 

Kort opfølgning på vores Åbent Hus–arrangement d. 1. april. Den almindelige 

opfattelse er, at det var en rigtig god formiddag. 

 

Gitte meddeler, at hun ønsker at stoppe i SB med udgangen af dette skoleår – 

dette fordi Gitte fra næste skoleårs start ikke mere har børn på Mølleskolen. 

 

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


 
57-2016/17: 

 

Nyt fra elevrådet 

Udgår 
 

58-2016/17: 

 

Godkendelse af budget 2017 

 

Budgetforslag godkendt. 

Bilag vedlægges referatet. 

 

 

59-2016/17: 

 

Den aktuelle sag i Ry og fremefter 

 

Orientering om 

 Undervisning af offeret og planer for hans skr. afgangsprøver 

 planerne for de 4 tiltaltes skr. Afgangsprøver 

 Ombudsmandens involvering i sagen. 

 hvordan dagligdagen i øvrigt går på skolen – særligt i overbygningen. 

 

 

60-2016/17: 

 

Skolebestyrelsernes afholdte møde med Byrådet d. 20. april og dialo-

gen fremefter 

 

Orientering fra Marianne og Trine om møde med byråd. 

 

Det var et rigtig godt møde – og der er et stort ønske om fortsat dialog. 

4 bekymringspunkter er ridset op: 

 

 Digital læring.  

 Arbejdsmiljø.  

 Bygninger.  

 Og det forhold, at mange unge ikke opnår de fornødne kompetencer til 

at gennemføre en ungdomsuddannelse/være i et varigt job. 

 

 
61-2016/17: 

 

Indstilling til et "handlekatalog" 

 

Hvad ville vi prioritere at bruge penge på, hvis skoleområdet blev til-

ført ekstra midler? 

I højere grad sætte de faglige kompetencer/den viden der i forvejen 

er i organisationen i spil… (DSA, Specialklasser, vejledere m.v.) 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 
62-2016/17: 

 

Skolebussen - henvendelse fra en forælder 

 

SB ser med alvor på forælderens henvendelse og fremsender den til de rele-

vante myndigheder i Skanderborg Kommune. 

 

63-2016/17: 

 
Eventuelt  

Børn og Unge-udvalget inviterer SB til dialog – som opfølgning på Ry-sagen. 

SB synes det er en god ide. Marianne melder tilbage til udvalgsformanden. 

 

Forbedringer af legeplads. Det er ønsket at Kristian Toft skal involveres. Punk-

tet tages op 7. juni. 

 

Næste møde 7. juni 2017 

 


