
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsen 

Onsdag den 16. januar 2019 kl. 17-19 

 

Pkt. 1 Nyt fra husrådet 
Eleverne fortæller 
Hvordan passer vi på skolen. 
Hækken omkring området med gynger er lidt udsat, fordi børnene løber igennem. 
Vi skal passe på hækken, så den kan vokse. 
Der er en del skrald rundt omkring udendørs på skolen, det ser ikke pænt ud. Kan 
vi lave en ordning igen, hvor børnene med mellemrum samler skrald? 
Nogle få drenge på 5. årg. samlede på en halv time en stor pose skrald. 
 
 

Pkt. 2 Det brænder jeg for… 
Ole Foldager kommer og fortæller om matematik. 
Spændende oplæg fra Ole .. 

 
 

Pkt. 3 Temadrøftelse: 
Budget 2019 samt regnskab 2018. 
 
Regnskab 2018 – ender med et plus på ca. kr. 300.000. Det er en del mere end forventet, 
hvilket skyldes øget refusion fra andre kommuner på pædagogiske opgaver. 
 
Budget 2019. 
Der er generel nedgang i børnetallet på stort set alle skoler i kommunen også 
Møllehøjskolen, hvilket vil fortsætte de næste 3-4 år iflg. Forvaltningen/prognoser. 
Vi kan håbe, at den nye bydel Arnbjerg stille og roligt vil øge børnetallet for 
Møllehøjskolen. 
Vi har gennemgået budgettet for 2019, som forventer at give et plus på mellem 100-
200.000, men det er på nuværende tidspunkt lidt usikkert. 
Da vi pt. vikardækker to gange personale på barsel internt indtil sommerferien, således at 
refusionen hjælper til et positivt regnskabs resultat for 2019.  
Bestyrelsen godkender budgettet for 2019, men udtrykker samtidig deres bekymring for 
2020, idet børnetallet ikke stiger. 

 



Ledelsen er med de nuværende tilgængelige oplysninger begyndt at kigge på muligheder 
for økonomien i 2020. 
  
 

Pkt. 4 Fællesmøde med Overlund. 
Den 27. februar har de 2 skolebestyrelser Møllehøj og Overlund fællesmøde på Overlund 
Skole. Hvilke ønsker har vi fra Møllehøj til mødets indhold? 

-opsamling på fællesmødet den 22/1 
-byggeriet af ny Overlund Skole 
-hvad er de grundlæggende værdier på Overlund Skole 
-hvilke tanker gør Overlund Skole sig omkring skoleskift – eller hvordan og hvilket 
omfang oplever de børns skoleskift? 
 
 
(Husk også at alle forældre fra mellemtrinet er inviteret til Fyraftensmøde på Overlund 
tirsdag den 22. januar kl. 16.30). 
 
 

Pkt. 5 Korte meddelelser - På mødet bliver der lejlighed til at spørge ind til meddelelserne. 

 
Skoleleder 
- Det nye logo er nu taget i brug ved en lille festlighed mandag efter ferien.  
- Nyt skema er trådt i kraft – der har været ændringer for alle pga. intern dækning af 

barselsvikariater, men alle har udvist kæmpe vilje til at få det til at lykkes.  
 

Formand: 

- Kristian har atter i uge 2-2019 rykket for et svar hos B&U formand og næstformand 
på muligheden for, at skolebussen atter må medtage børn fra Rindsholm by. Der 
afventes et svar.  
 

- B&U-udvalget har den 8/1-19 vedtaget, at alle Viborgs folkeskoler skal være rygefrie 
fra 2019/2020-skoleåret. Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 31. maj 2018 
indsatser i forhold til rygning i Viborg Kommune (sag nr. 8) og tilkendegav et fortsat 
ønske om, at der indføres røgfri skoletid samt røgfri arbejdstid på Viborg Kommunes 
arbejdssteder. Social- og Sundhedsudvalget henstillede desuden til, at MED-systemet 
og erfaringer fra andre kommuner inddrages i den videre proces. Endelig besluttede 
Social- og Sundhedsudvalget, at Viborg Kommune tilslutter sig partnerskabet ”Røgfri 
Fremtid” med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog, 

 

1) at forslag til udarbejdelse af en sammenhængende børne- og ungepolitik drøftes 
2) at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter proces for det videre arbejde med 

realiseringen af målene i den nye styringsmodel i forhold til 0-18 årsområdet. 
3) på næstkommende møde at drøfte værdier i en kommende sammenhængende 

børnepolitik. Drøftelserne skal tage afsæt i de eksisterende værdier i ”Lys i 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Social-og-Sundhedsudvalget/2018/5/31052018201805311100#8


øjnene” 
 

4) At anmode forvaltningen om eksempler på, hvordan børn og ungeområdet med 
eksisterende indsatser understøtter opfyldelsen af de konkrete mål i 
styringsmodellen 
 

5) at anmode forvaltningen om en vurdering af, hvor tæt på målopfyldelse børn og 
ungeområdet er på de enkelte mål 
 

6) at arbejdet med et udkast for en ny sammenhængende børnepolitik afsluttes 
inden sommerferien 
 

7) at arbejdet med den sammenhængende børnepolitik skal koordineres med de 
øvrige udvalgs arbejde med den nye styringsmodel. 

 
Undervisning 

 
 
Fritid SFO og klub  

 
 
Øvrige 

 
 

Pkt. 6 Evt. 
 
 

Pkt. 7 Mødekalender 2018-19 
- 16. januar 17-19 
- 27. februar 19-21 (fællesmøde på Overlund) 
- 20. marts 17-19 
- 30. april 19-21 
- 22. maj 19-21 
- 18. juni 17-20 

 

Vigtige datoer 
- 22. januar 2019 16.30-18.00: Åbent hus for mellemtrins forældre på Overlund 
- 7. februar 17.30-21.30: Skolefest og musical 
- 13. juni 17.30-20.00: Sommerkoncert 
- 21. juni: Team-dag for personalet – forældredag med børn 

       -      28. juni: Sidste skoledag 

 
 

 

 


