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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Torsdag den 29. okt. 2015 
 

Kl. 19.00-22.00 
 

291000 Temadrøftelse om digital dannelse (ca. 60 min.) 
Vi har besøg af Martin Glud, som vil komme med et oplæg til 
efterfølgende drøftelse. 
 
Skal vi som skole have en IT- og dannelses politik for at skabe fælles fodslav med 
forældrene om IT og dannelse af vores børn og unge. 
Hvem skal lære børnene, hvordan man omgås hinanden på nettet? 
Hvordan kan vi klæde børnene på til at tage vare på sig selv og hinanden, hvordan lærer 
de at tage ansvar for deres færden på nettet. 
Bakkegårdsskolen har lavet en IT- og dannelses politik, som kan læses til inspiration. 
 
Martin Glud fortæller, at man på Houlkærskolen på 8. årgang kører forsøg med ingen 
mobil i løbet af dagen, hvilket både elever og lære er glade for. 
 
Vil en IT- og dannelses politik kunne hjælpe personalet i dagligdagen? 
 
Vi drøfter på næste bestyrelsesmøde, hvilken proces vi skal sætte i gang for at få lavet en 
IT- og dannelsespolitik. 
 
 

 Kaffepause 
 

291001 Godkendelse af dagsorden  
 

291002 Nyt fra husrådet 
 

291003 Meddelelser 
 

 Formanden:  

 Skoleleder:  
Kirsten vil gerne fortælle om hendes Canada tur næste gang.  

 Undervisningen:  
Skole-hjem samtaler er i fuld gang. 
Kollegaer har travlt, kæmper med at få forberedelsestiden til at slå til. 

 Fritidsordningen:  
Inde sæsonen er begyndt, pædagoger har været med til at planlægge emneuge, 
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udfordring er at finde fælles mødetid. 
 Klubben:  

 Andre/Evt.: 
 

291004 Evt. ændring af skoledistriktsgrænser 
B&U har den 27. oktober behandlet et forslag til ændring af 
skoledistriktsgrænser, der kan få stor betydning for Møllehøjskolen, 
idet Arnbjerg-området foreslås tilhørende Overlund i stedet for 
Møllehøj. Der har været initiativer i forhold til politikerne fra Kristian 
(skolebestyrelsen) samt borger- og idrætsforening.  
Vi skal afgive høringssvar inden den 10. november. 
 
Beslutningen er udskudt til møde i B&U udvalget i november måned.  
Det bliver svært at sikre bæredygtighed både pædagogisk og økonomisk for 
Møllehøjskolen, såfremt Arnbjerg området flyttes til Overlund skoledistrikt. 
Hvorfor lave skoledistrikterne om nu?  
Hastværk er lastværk, det giver mening at vente og se udviklingen an, så vi kan sikre en 
sund udvikling af Møllehøjskolen, men også en sund udvikling af Overlund Skole.  
Bestyrelsen vælger at fremsende et brev til B&U udvalget. 
 

291005 Byggeri – den videre proces 
Lars kommer med en status og arkitekternes bud på den videre 
proces. Vi drøfter, hvorledes vi bedst muligt kan informere og 
involvere forældrene. 
 
Lars har informeret om status her og nu. 
Vi forventer et møde med arkitekterne inden for en måneds tid, derefter vil vi sende en 
skrivelse ud til alle forældrene med relevant orientering. 

 
291006 Ny skemaperiode – fagdage 

Efter ferien har årgangene fået nye skemaer. Det er en af 
konsekvenserne af, at vi har indført fagdage. Der har været nogle 
spørgsmål i den anledning som Kirsten fortæller om. 
 
Alle årgange får de timer, de skal have i alle fag på et skoleår, men fagdagene betyder 
fordybelses i et fag, og at de ikke har alle fag hele året.  
 

291006 Legepladsdag 
Evaluering – hvordan fungerede dagen, især i lyset af det ændrede 
tidspunkt? Hvordan evaluerer vi blandt forældrene? 
 
Der var lidt usikkerhed om alle måtte få sodavand og kage, hensigten var at alle 
selvfølgelig skulle have det – men det gik vist ikke helt sådan. 
Fredagen betød at alle personaler kunne deltage. 
I skolebestyrelsen var der både for og imod at holde legepladsdagen på en fredag.  
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291006 Fælles forældremøde 
Som aftalt på sidste møde, drøftes punktet igen. Er der noget i Martins 
oplæg, der giver anledning til nye ideer? 
drøftes videre på næste møde 

 
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 (Sættes på november mødet). 

- En temadrøftelse med Ane som tovholder. Hvordan ser skolens 
pædagogiske landskab ud, og hvad har hun set på sine besøg på 
årgangene. Punkt til næste møde den 30 november. 

- IT-og dannelsespolitik 
 
 
 
 

 Mødekalender 2015-2016 
 

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

 
Vigtige datoer: 

- 3. november 17-20 Multisalen Rådhuset (hele skolebestyrelsen) 
om kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale. 

- 10. november: Frist for høringssvar vedr. evt. ændring af 
skoledistriktsgrænser. 

 
 


