
Side 1 af 4 

Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 31. august 2015 
 

Kl. 19.00-22.00 
 

310800 Godkendelse af dagsorden  
 

310801 Nyt fra husrådet 
 

310802 Meddelelser 
 

 Formanden:  
Vi har drøftet rollefordelingen i bestyrelsen, bl.a. med hensyn til 
formanden. Kristian siger ja til at fortsætte et år mere. Henriette 
fortsætter ligeledes et år mere som næstformand. 
 

 Skoleleder:   
Lærer langtidssygemeldt pga. brækket arm. 
Ole Foldager fuldtids uddannelse i 6 uger. Hanne R. tager alle 
Oles timer. 
Lise Lotte startet på uddannelse som bevægelses vejleder en 
dag/uge i efteråret. 
 

 Undervisningen:  
En god og rolig opstart på lærersiden med ro til at forberede sig. 
Vi er startet med fagdage om tirsdagen, og der er både ris og 
ros blandt lærerne. Nogle lærere har mange fagdage (op mod 
30), de savner tid til forberedelse, fordi fagdage kræver en del 
forberedelse. 
Britt fortæller, at hun hører, børn synes, det er en lang dag. 
Ledelsen har langt en plan for evaluering af fagdage i efteråret. 
 

 Fritidsordningen:  
God opstart med mange børn og en ny 0. årgang som er faldet 
godt til. 
SFO pædagogerne har UUV på deres egen årgang, som de er 
rigtig glade for. 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Mange gode eftermiddagsaktiviteter fylder hverdagen. 
 

 Klubben:  
God opstart med mange børn i hverdagen i FK, næsten alle 
elever i 4. klasse er indmeldte. 
UK er også kommet godt i gang. 
 

 Andre/Evt.: 
 

310803 Skolereformen – en status 
Et hurtigt blik på skolereformen som vi ser den i praksis lige nu på 
Møllehøjskolen.  
Det går rigtig godt, fordi vi har fået landet en struktur, hvor vi udnytter 
personalets kompetencer bedst muligt inden for rammen. 
Vi starter et udviklingsprojekt for lærere og pædagoger omkring 
læringsmål. 
Vi arbejder på at lave undervisningsdagen mere varieret for netop at 
implementere reformen fuldt ud. 
Tanken er at gøre bevægelse enkelt og nemt at gå til, så det bliver 
hurtigt for personalet at sætte i gang. 
Britt nævner støj i klasserne som en udfordring, hun hører fra flere 
forældre. 
Kirsten fortæller, at en del af Anes nye opgave er at komme ud i 
klasserne, som hun begynder på nu. Netop for at være i tæt dialog 
med de enkelte årgangsteam.     
 
 
 

310804 Fremtidens folkeskole 
Der har været en proces i gang i kommunen omkring struktur af 
fremtidens folkeskole. Det munder snart ud i en politisk beslutning og 
kommende høringsfase. Kirsten orienterer. 
Der kommer et forslag til B&U udvalgsmøde den 29. september, først 
derefter kommer forslaget i høring. 
 

310805 Efterårets forældremøder 
Datoer og aftaler omkring deltagelse af skolebestyrelsen på møderne. 
Skolebestyrelsesmedlemmerne fordeler sig på de enkelte årgange. 
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310806 Skole-hjem samtaler i kommende skoleår 
 
Kirsten fortæller om at gøre forældresamtalen i efteråret obligatorisk, 
men derimod gøre forårs samtalen efterspørgselsbestemt, forstået på 
den måde, at både forældre og teamet kan efterspørge den. 
Forældresamarbejdet er vigtigt, derfor vil der komme andre og nye 
måder at være i dialog på. 
Bestyrelsen udtrykker, at det er vigtigt med klar kommunikation 
omkring forældresamarbejde og skole-hjemsamtaler. 
 
 
 

310807 Åbningstider i SFO 
Lars orienterer om åbningstiderne, som godkendes af 
skolebestyrelsen. 
Punktet udsættes til næste gang. 
 
 

310808 Styrelsesvedtægt 
Der er kommet ny styrelsesvedtægt, som er det dokument, der er 
med til at regulere skolebestyrelsens arbejde i Viborg kommune. 
Vedlægges som bilag.  
Kirsten orienterer om vedtægter. 
 
 
 

310809 Arbejdsfredag 
Orientering om den foreløbige plan. 
Overskriften er Legepladsdag, og dagen er fredag den 2. oktober fra kl. 
14-19 med rullende start.  
Vi prøver at holde det på en fredag i år med fokus på nye legeområder. 
Det overordnet formål er skole-hjemsamarbejdet. 
Indbydelsen kommer ud i papirform i morgen til børnene. 
 
 
 

310810 Næste møde 
Kristian er forhindret den 23. september. Der foreslås onsdag den 
30/9 i stedet for.  
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310811 Tema: Byggeri (ca. 45 min.) 
Deltagerne i arbejdsgruppen fortæller om drøftelserne i gruppen og 
kommer med en status på planerne indtil videre. Forhåbentlig kan der 
sendes bilag ud med de seneste tegninger inden mødet. 
Vi gennemgår tegninger og drøfter bl.a. muligheder for at lave små 
kroge med funktioner, som vi mister i mølleriet. 
Det nye byggeri skal kunne bruges både til undervisning og fritidsdel. 
 
 

310812 Evt. 
- Punkter til kommende møder 

Evt. fælles forældrearrangement om den gode tone.... 
- Medlemstal i SFO og klub 
- Nyt fra årgangene – efter Anes runde 
- Til mødet den 29. oktober får vi besøg af SSP konsulent Martin 

Glud 
 

- Vedr. cykler til ture ud af huset 
Skolebestyrelsen bakker op om, at forældre i videst muligt 
omfang skal bakke op om cykelture ud af huset, ved at sikre at 
børn har en cykel med i skole (både UV, SFO og klub) på disse 
dage. 

 
 Mødekalender 2015-2016 

- 31. august 
- 30. september 
- 29. oktober 
- 30. november 
- 25. januar 
- 24. februar 
- 30. marts 
- 27. april 
- 23. maj 
- 15. juni 

 
Vigtige datoer 

- 29. september Møde i Børn&Unge om Fremtidens Folkeskole 
- 3. november 17-20 Multisalen Rådhuset (hele skolebestyrelsen) 

om kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale 
 

 


