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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 25. jan. 2015 
 

Kl. 19.00-21.00 
 

250101 
19.00-19.05 
 

Godkendelse af dagsorden  
Godkendt hvis ikke Kirsten eller Kristian på forhånd har fået 
indsigelser. 

250102 
19.05-19.10 
 

Nyt fra husrådet  
Der er drøftet 12 pausen i husrådet, hvordan går det med muligheden for at være inde. 
Der er et ønske om lidt mere udsmykning i VIFA. Hanne J besøger husrådet i morgen for at 
høre hvad de tænker. 

 

250103 
19.10-19.30 
 

Meddelelser  

 Formanden:  
den 5. januar var Kristian og Kirsten til dialogmøde om forpligtende samarbejde, som 
skal forpligte skolerne til samarbejde. 
Der skal være møde i B&U i morgen om bl.a. dette emne. 

 Skoleleder:   
indskrivning er slut og vi har pt fået 45 nye børn indskrevet. 
forventningsaften på torsdag den 28/1. 

 Undervisningen: 
kommet godt i gang i det nye år. Emne uge i 5og6 med tema stjerner. 
musical på 6. årgang er i gang  

 Fritidsordningen:  
sfo’en er også kommet godt i gang i det nye år. 

 Klubben:  
klubben er også kommet godt i gang. Laan party i uge 7 . 
ungdomsklubben har lige i weekenden været til Ålborg festival. 

 Andre/Evt.: 
Henriette og Charlotte har oprettet en facebook gruppe i forbindelse med skolens 25 
års jubilæum i august 2016. Fejring af skolen bliver holdt i 2017 når byggeriet er 
færdigt. 

 

250104 
19.30-19.50 

Byggeri – status 
Lars orienterer. 
 

 
 

19.50-20.00 Kaffepause 
250105 Økonomi 2016 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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20.00-20.30  
 
Kirsten og Lars orienterer om det foreløbige bud på budget for 
2016. 
Skolebestyrelsen har godkendt budget 2016. 

 
250106 
20.30-20.50 

Møder resten af foråret 
En fælles drøftelse af de emner og temaer, som ønskes behandlet. 
Hvornår og hvordan skal vi arbejde med f.eks. opfølgning på 
skolereform? 
 

 
250107 
20.50-21.00 
 

Evt. 
 

- Punkter til kommende møder. 
- Fælles forældremøde evt. med børnehaverne 
- 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.  

- Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer? 
 
Forslag om fælles møde med Overlund den 30. marts. 

 Mødekalender 2015-2016 
 

- 25. januar 
- 24. februar – Ane kommer på besøg 
- 30. marts 
- 27. april 
- 23. maj 
- 15. juni 

 
Vigtige datoer 

- 28. januar: Forventningsaften med nye forældre 
 

 


