
Side 1 af 3 

Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 24. februar 2016 
 

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  
Christian har været på besøg og snakket nybyggeri. 

 

250103 
19.10-19.30 
 

Meddelelser  

 Formanden:  
Forslag om forsøg med ny mødeform de næste to møder.  
Forældrerepræsentanter mødes en time før egentlig mødestart. 
Der er enighed om, at det skal prøves. 
Næste møde er fælles med Overlund Skolebestyrelse den 30/3. 
Tema kunne være børns læring. 

 Skoleleder: 
B&U har fra d.d. vedtaget ændringer for skolebus kørsel, ændringerne er lagt 
på forældreintra. Det har betydning for de lukkede busruter. Alle bedes derfor 
orientere sig.    

 Undervisningen:  
Emneuger er gået rigtig godt. Der har været rigtig god bemanding. 

 Fritidsordningen:  
Pædagoger har også været en stor del af emneuger. 
Sfo’en har haft en stille men rigtig god uge 7 (vinterferie). 

 Klubben:  
Ros til klubben fra Britt omkring udearrangement på Naturskolen. 
LAANparty i uge 7 igen en succes med ca. 50 børn og unge mennesker. 

 Andre/Evt.: 
 
 

250104 
19.30-19.50 

Byggeri – status 
Lars orienterer. 
Licitation på mandag. Projektlederen afløses af en byggeleder, der kan hjælpe os mere 
i detaljen. Der skal inviteres til et orienteringsmøde, hvor forældre informeres om 
praktiske detaljer mm.  
Beslutning i forhold til genhusning er, at der skal være en årgang ekstra i Valsen og en 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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årg. i billedkunst.  
Byggeriet menes startet den 9. maj.  
SFO åben i uge 26, 27 og 28. 
Allerede nu udmelde at der kommer et møde først i april. Forslag om klokken 19 skal 
være tidspunktet.  
Særlig fokus på det store område hvor der skal skabes et godt miljø for børnene.       

 
 

 
19.50-20.00 

 
Kaffepause 
 

250105 
20.00-20.55 

Temadrøftelse: Børns læring og trivsel på Møllehøjskolen. 
Hvordan prioriterer vi, hvordan arbejder vi, hvad er de særlige 
udfordringer og indsatser set i et generelt perspektiv? Ane deltager. 
Ane har været rundt på alle årgange, det kalder på forskellige ledelsesopgaver, som 
skal prioriteres og igangsættes efter det behov, som lige kalder. 
 
Spørgsmål: Hvordan ser det ud med læring og trivsel på skolen? 
Britt siger som bestyrelsesmedlem, at hun faktisk ikke ved det. 
 
Hvordan skal kommunikationen mellem skole og forælder være, når der opstår 
hændelser, som bevirker, at der skrives ud til hele årgangen.   
 
Hanne savner nogen gange, mere information omkring hvordan vi arbejder 
pædagogisk i dagligdagen med forskellige indsatser på årgangene. 
En generel information til en årgang omkring en indsats vi arbejder med. 
En drøftelse af hvordan skolen kan give forælder en bedre forståelse for, hvordan vi 
arbejder på Møllehøjskolen, så man som forælder har tillid til at børn lærer og trives i 
dagligdagen. 
  
 
 

250106 
20.55-21.00 
 

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. 

- Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer? 
- Børns læring, hvordan kan forældre følge med i hverdagen, 

når der ikke længere er så mange hjemmeopgaver. 
- Herunder status på SFO og Klub. 
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 Mødekalender 2015-2016 
 

- 24. februar 
- 30. marts 
- 27. april 
- 23. maj 
- 15. juni 

 
Vigtige datoer 

- 28. januar: Forventningsaften med nye forældre 
 

 


