
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsen 

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19-21 

 

Pkt. 1 Nyt fra husrådet 
Eleverne fortæller 
Anton fortæller – Vi mangler at få repræsentant for 5. årgang på plads.  
Afstemning blandt repræsentanter til skolebestyrelsen fra 5 årgang er i gang. 
Husrådet kan søge penge ved byrådet, der skal repræsentanter til møde i byrådssalen, 
hvor der findes de projekter der ydes penge til. 
Lige nu snakkes der om, hvad det vil sige at være med i husrådet. 

Pkt. 2 Det brænder jeg for… 
Udgår – vi drøfter under pkt. 3 om vi stadig ønsker punktet fast på dagsordenen 

Pkt. 3 Temadrøftelse – skolebestyrelsens arbejde 2019-20 
Vi drøfter temaer, som vi gerne vil arbejde med i årets løb. Brainstorm på vores seneste 
møde før sommerferien gav følgende ideer:  

• Politikker (trivsel, medie, trafik) 

• AULA 

• Skole-hjem (kommunikation, ERFA, forældrerådsrådgivning) 

• En repræsentant for skolebestyrelsen, som er særligt ansvarlig for opstart af forældreråd, 
og er med til det første møde i 0. 

• Samarbejde med idrætsliv og foreninger 

• Legepladsdag/forældredag/arbejdsdag/fællesskabsdag 

• Forældrebank 

• Mindset 

• Kommunikation (velkomstbrev, forældrebreve) 

• Besøg af SSP (Resiliens, diagnoser, opdragelse, livsduelighed, evt. som opstart på 
trivselspolitik) 

• Hvordan skal vores dagsordener se ud? 

 
Politikker: Det skal selvfølgelig forankres i medarbejdergruppen, men vi tænker, at 
skolebestyrelsen godt kan komme med vores tanker og perspektiver, som vi synes skal 
indgå i politikkerne og give dem med til det videre arbejde. Gerne her i efteråret. 
 
AULA/skole-hjem (med fokus på kommunikation til og mellem forældre). Når AULA er 
kommet i gang. 

 



 
Samarbejde med idrætsliv og foreninger. Forældrebank forældresamarbejde. Kommer på 
i forhold til skolens udviklingstema omkring Åben Skole. Skolens kulturråd er tovholder i 
processen, men vil inddrage skolebestyrelsen. 
 
MIndset (Det brænder jeg for) 
 
Kommunikation. Forældreråd, forældrebreve, datoer. Til nuværende og kommende 
forældre og evt. kommende forældre. Stine er kontaktperson til bladene i lokalområdet.  
Årsberetning. 
 
Besøg af SSP i forhold til trivselspolitik. Ønske om ensretning for hvornår SSP kommer ind 
i billedet og andet. En rød tråd. 
Flemming sender SSP-katalog ud til teams som kan sende det ud til forældreråd. 
 
Hverdagen. Hvad er det man tænker om den faglige udvikling og læring. Hvordan er man 
på klassen, uro, sorg, hvordan håndteres det? Evt. Ane giver et view over hvordan det ser 
ud lige nu. Hvornår er vi som skole lykkedes, hvordan ser det ud når 6.årg går ud.  
 
Er der noget skolens medarbejdere gerne vil at SB diskuterer? 
 
Økonomi. Hvad skal vi gøre fra skolens og skolebestyrelsens side, når børnene flytter 
skole og det betyder et fald i økonomisk ressource? 

Pkt. 4 Konstituering 
Der skal vælges formand og næstformand, samt evt. ordstyrer, hvis ikke det er en af de 
to.  
Ny formand bliver Britt 
Ny næstformand bliver Jonas 
Ordstyrer Britt 
Kommunikationsrådgiver er Stine. 
Ansvarlig for forældreråd Grethe 
Hallens repræsentantskab Jonas 
 
Repræsentanter for SB’s deltagelse i forældremøder. Særlig kontakt til 0.årg for at få 
startet forældrerådsarbejdet godt op. Guideline for hvad vi som Møllehøj anser som 
vigtigt omdrejningspunkt. SB som Kulturbærer. 
 

Pkt. 5 Høring om styrelsesvedtægt 
Vi drøfter, om skolebestyrelses har kommentarer til den reviderede 
styrelsesvedtægt. (bilag vedhæftes) 
 
Der er ikke lavet de store rettelser.  
Der er ingen kommentarer.  

Pkt. 5 Korte meddelelser - På mødet bliver der lejlighed til at spørge ind til meddelelserne. 
 
Skoleleder Nyt personale i stedet for Mads er Toni, som er overflyttet fra Søndre skole. 
Kommet godt i gang med fuld fart på.  
Formand Tak for valget. 
Undervisning Der er en kollega som kortvarigt er på halv tid og der har været en del 
kursus som skal dækkes, så der arbejdes ihærdigt på at få dagen til at hænge sammen. 



Fritid: Der er nogle personalemæssige ting, der giver noget vikardækning pt. i 
fritidsdelen.  
Øvrige  
-  

Pkt. 7 Evt. Der bliver spurgt til høringssvar omkring den lukkede skolebuskørsel. Da vi aflyste 
mødet i august var der ikke opmærksomhed på høringsfristen, og derfor er der ikke 
afgivet svar fra Møllehøjskolen. De børn, som bliver hentet, først bliver afleveret sidst. 
Det er en lang busvej. 
 
Dagsordenens udformning. Det skal være et beslutningsreferat. 
Bemærkninger til referatet skal være inde inden 5 dage efter referat er kommet ud. 
Alternativt kan referatet læses op og godkendes i slutningen af mødet. 

 Mødekalender 2019-20 
- 20. august 19-21 
- 17. september 19-21 
- 23. oktober 17-19 
- 13. november 19-21 
- 14. januar 17-19 
- 27. februar 19-21 (Med Overlund? Britt kontakter Anders) 
- 19. marts 17-19 
- 27. april 19-21 
- 27. maj 17-19 
- 16. juni 18-21 (sommerafslutning) 
-  

 


