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Fraværende:  

SAGER TIL EFTERRETNING: 

70. Orientering.  

 Formanden 

 Velkommen til bestyrelsen på Mølholm Skole – præsentationsrunde samt afslut-

ning af de medlemmer som trådte ud.  

 Kort om seminar i januar på Comwell i Middelfart. Sættes på næste møde. 

 Trafiksikkerheden omkring Mølholm Skole. 

 Skolelederen 

 Tilbud om skilsmisse grupper 

 Rød Fløj 

 Gul Fløj 

DR-Ultra Bit  

 Grøn Fløj 

Praktikanter  

 Centerklasserne 

 SFO 

 Medarbejderrepræsentanterne 

 

 Elevrådet 

 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning  

 

(J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-10-01 Sagsliste,  

Beslutning:  

71. Skoleårets opstart 

Skoleåret er startet planmæssigt op med de retningslinjer og forbehold myndighederne foreskriver. 

Samtidig forsøger alle at sikre at vi heller ikke glemmer at vi er Mølholm Skole med alt det gode 

det indebærer.   

Vi har lige nu 536 elever på almenskolen, og der er nu tilmeldt 84 elever i centerklasserne efter de 

sidste visiteringer.  

Skolen har afsluttet byggeriet af både HDS og musik. Den samlede udgift endte på 2,344 mio. Vi 

besluttede i sin tid at byggeriet gerne skulle ramme omkring beløbet for overførselssagen i 2019 

som svarede til 2,4 mio. Lokalerne blev officielt indviet den 28. august. Det var dejligt at kunne 

åbne lokalerne officielt. Den stramme tidsplan holdt vand, hvilket vi var noget spændte på.  

I forbindelse med opstarten af det nye skoleår investerede skolen desuden i LED-lys i overbygnin-

gen samt fik malet diverse klasselokaler i indskoling samt Centerklasserne. Investeringer der også 

har med elevernes trivsel og læring at gøre. En udgift svarende til ca. 200.000kr. Skolen valgte også 

at investere i stationære vaske – både inde og ude.  
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De kommende 0. klasser har haft en god, tryg opstart og skolens personale har modtaget stor ros fra 

forældrene i forhold til opstarten. En opstart der allerede startede i foråret og kulminerede med før-

ste skoledag den 10. august 2020. 

Vi har været nødsaget til at udskyde lejrskolen for 8. årg. samt den ene tysklandstur (7. årg.), hvilket 

var i samarbejde med præsten. Desuden har der været udskydelse af andre møder som konsekvens 

af det øgede smittetryk i Vejle. Skolen oplever stor forståelse og tålmodighed fra alle.  

 

Skolens samlede økonomi oplever pt. udsving, som er vanskelig at gøre noget ved. Der er flyttet 3 

familier til skolens distrikt, som går i specialtilbud. Det påvirker økonomien, og svarer til ca. 

450.000 yderligere. Det slår igennem allerede i 2020 budgettet.  

Der kommer dog løbende dagpenge og refusioner ind, hvilket vil skabe mere balance i budgettet. 

Skolen har ikke anvendt alle de anlægsmidler, som i sin tid var fremrykket, og der er midler på 

driftsbudgettet som ikke er taget i brug. Det forventes at skolen går ud af 2020 med et overskud 

hvilket også vil være nødvendigt i forhold til den forventede nedgang i budgettet i 2021. Økono-

mien i Centerklasserne er sårbar for udsving både i forhold til elever der går ud i 2021 samtidig med 

at der arbejdes på en revision af ressourcetildelingsmodellen for specialområdet (drøftes senere som 

et særskilt punkt)       

 

 

Skoleledelsen informerer bestyrelsen om skolens opstart, indsatser samt øjebliksbillede på økono-

mien. 

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-08-31 byggeregnskab Musik Mølholm, 2020-06-11 lønbudget endelig 

 

SAGER TIL DRØFTELSE: 

73. Revision af specialmodellen i Vejle Kommune 

”Fællesskab Rykker” er overskriften for den fælles strategiske retning for inklusion og specialtilbud 

i dagtilbud og skole i Vejle Kommune. Det er også et af de fire centrale temaer i kommunens 

Børne- og ungepolitik og et fundament for, hvad der ønskes for kommunens børn og unge - nemlig 

at de alle oplever sig som ligeværdige og værdifulde deltagere i stærke og udviklende fællesskaber.  

Strategien for udviklende fællesskaber er Uddannelse & Lærings svar på, hvordan der på skoleom-

rådet arbejdes i den retning, som er beskrevet for hele børne- og ungeområdet.  

Strategien tager udgangspunkt i, at børn udvikler sig sammen med andre børn – derfor fokuseres der 

på fællesskab frem for individ. Dette perspektiv stiller krav til, hvordan skoler strukturerer og orga-

niserer sig i forhold til det samlede skolevæsen, og er et omdrejningspunkt for alle områder i strate-

gien. 

Organiseringen af både ”Mellemformer” på almendelen samt organiseringen af specialtilbud kalder 

på en økonomisk omfordeling specialskolerne imellem samt omfordeling mellem specialområdet og 

almenområdet. Der er ikke tale om besparelse men omfordeling i det store fællesskab. Ikke mindst 

kalder det på en drøftelse af kvalitet i forhold til skolens sårbare børn i Centerklasserne samt hvorle-

des almendelen i højere grad kan udvikle tænkningen omkring ”Mellemformer”, herunder Co-Tea-

ching, fleksible holddannelser mv. Dernæst skal bestyrelsen drøfte og udtale sig i forhold til et kom-

mende høringssvar i forhold til en evt. kommende omfordeling mellem specialtilbud og almendelen 

på henholdsvis 0 – 2 – 4 – 6 procent. Der er dermed flere dilemmaer i denne omfordeling i forhold 

til Mølholm Skole.  
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(J.nr.) – PE 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen drøfter punktet og har punktet på som en fast del af bestyrel-

sens møder i kalenderåret 2020. Der skal afgives høringssvar i perioden dec.-jan 2021.   

 

  

Bilag:2020-06-19 Strategi for udviklende fællesskaber; 2020-03-10 Høringssvar vedr. struktur og 

organisering af specialtilbud; 2020-06-03 Ressourcemodel specialområdet; 2020-09-21 Ny struktur 

på specialområdet.  

 

Beslutning:   
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74. Konvertering af studiebåndet til ekstra ressourcer i klasserne i 2021-22. 

 

I forbindelse med aftalen om ”justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole” og 

den efterfølgende ændring af folkeskoleloven i foråret 2019, fik kommunerne en øget frihed til lo-

kalt at tilrettelægge skoleugen. Konkret blev det muligt ved anvendelse af folkeskolelovens § 16d., 

at afkorte skoleugen. I forbindelse med ændringen af folkeskoleloven i 2019 blev skoleugens 

længde for 0. – 3. kl., fastsat til 27,75 ugentlige klokketimer. De ressourcer som er frigjort på disse 

klassetrin, er anvendt til det opståede behov for mere pasning i SFO, men også til flere  

”to” – voksentimer.  

 

På Mølholm Skole har skolen oplevet flere positive effekter ved en konvertering af studiebåndet til 

ekstra ressourcer i de enkelte klasser – herunder muligheder for mellemformer og fleksibel hold-

deling. En erfaring vi også kan trække på fra indskolingen samt Centerklasserne, men også for mel-

lemtrinnet og udskolingen i forbindelse med genåbningen efter ”Corona nedlukningen”. 

 

Følgende er en evaluering og opremsninger af effekter der kunne opnås med en konvertering af stu-

diebåndet på mellemtrinnet og udskolingen: 

1. Når der ses på den pædagogiske forskning beskrives der mærkbare fordele i forhold til ele-

vernes trivsel, udvikling og læring, hvis der kan tænkes i 2-lærer/pædagog i enkelte lektio-

ner. Dette ville kunne prioriteres meget mere. En investering i elevernes udvikling både fag-

ligt og personlig/socialt.   

2. Skolens gentagne evalueringer af ”Studiebåndet” har ikke den ønskede effekt, som vi kæm-

per for. (øget indflydelse på den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel).  

3. Desuden ”høstede” skolen også erfaringer fra genåbningen i forhold til at elever mødte fx 

forskudt eller konverterede studiebåndet.  

4. Set i lyset af drøftelsen af punkt 73 – herunder strategien omkring udviklende fællesskaber 

ville skolen stå endnu stærkere idet skolen ville kunne styrke de sårbare børn yderligere og 

bedre på sigt.  

5. Sidst men ikke mindst handler elevernes udvikling og læring også om at kunne optimere de-

res hverdag med så meget fleksibilitet. Det handler fx helt konkret om at når man med en 

konvertering af studiebåndet på mellemtrinnet og i udskolingen ville kunne opnå endnu 

bedre skemaer for eleverne pga. mindre forskudte ringetider.   

 

 

 (J.nr.) – PE 

 

Skoleledelsen forslår at punktet drøftes i bestyrelsen med henblik på at træffe beslutning om kon-

vertering af studiebåndet til ekstra ressourcer i de enkelte klasser i skoleåret 2021 i henhold til gæl-

dende lovgivning.   

  

 

Bilag:  

 

Beslutning:  
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SAGER TIL BESLUTNING: 

75. Konvertering af studiebånd til ekstra ressourcer i klasserne  

Ledelsen foreslår en konvertering af studiebåndet til ekstra ressourcer i de enkelte klasser. Dette 

indbefatter en 30 minutter kortere skoledag for mellemtrinnet. Se punkt 74, og heraf bestyrelsens 

kommentar.  

 

(J.nr.) – PE 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen godkender en konvertering af studiebåndet til ekstra ressour-

cer i de enkelte klasser på mellemtrinnet og udskolingen i skoleåret 2021-22. 

 

  

Bilag:  

 

Beslutning:   



MØLHOLM SKOLE Mødedato: 1. oktober 2020  Side 74 

Skolebestyrelsen 

 

Z:\¤Uddannelse & Læring\¤Mølholm Skole\mo_skole\Word\Skolebestyrelsen\2020-

21\Dagsordener\2020-10-01 dagsorden åben.docx 

 

 

Flyer:  

Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra Skolebestyrelsen? 

 

Beslutning:  
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