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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Onsdag den 30. sept. 2015 
 

Kl. 17.00-18.00 
 

310800 Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 
 

310801 Nyt fra husrådet 
Ny elevrepræsentant Signe Klaris Andersen 5. klasse er valgt. 
 
 

310802 Meddelelser 
 

 Formanden:  
Projekt for nybyggeri er godkendt på B&U møde i går den 29/9. 

 Skoleleder:   
Vi glæder os til legepladsdagen på fredag. 

 Undervisningen: 
Nyt skema træder i kraft efter efterårsferien. 
Lærerne føler sig hængt op med forberedelsestiden, skal vende sig til at 
gøre tingene på en anden måde, som kan betyde, at man ikke er så godt 
forberedt, som man ønsker at være. 
Stemningen er god nok.   

 Fritidsordningen:  
SFO’en har indført Tabulex som afkrydsningssystem, hvor forældrene selv 
skal ind og skrive gå-hjem/hente tider. 
Er man i tvivl så kontakt Rasmus/Lars eller personalet. 

 Klubben:  

 Andre/Evt.: 
Keld meddeler, at han på grund af andet arbejde ønsker at trække sig fra 
bestyrelses arbejdet med virkning fra i dag. 
 

 
310803 Godkendelse af lukkedage i klub/SFO 

Lars kommer med et udkast til godkendelse. 
Åbningstider i SFO og Klub er godkendt. 
 
 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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310804 Fælles forældremøde 
Kristian foreslår, at forældrebestyrelsen vil være indbydere til et gå 
hjem møde i hallen med et interessant indlæg med en indbygget 
appel til wake-up-Call til forældrerollen. Hvem finder vi som indleder? 
 

Vi har drøftet forskellige temaer (forældrerollen og betydning af IT for børn og 
unge) og evt. samarbejde med områdets børnehaver, punktet drøftes videre efter 
næste møde, hvor vi får besøg af kommunens SSP medarbejder Martin Glud. 
 
 
 

310812 Evt. 
- Punkter til kommende møder 

 
- En temadrøftelse, hvor vi i 2-3 mandsgrupper drøfter: Hvad kan 

vi som forældre gøre for at sikre den bedst mulige dag for alle 
mennesker på Møllehøjskolen ??  
Indkredsning af 3-4 vigtige emner  
Punktet udsættes til november mødet. 

 
 
 

 Mødekalender 2015-2016 
 

- 31. august 
- 23. 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. 

 

 


