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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Tirsdag den 27. september 2016 
 

Kl. 17.00-19.00 
 

270901 
 
 

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

270902 
 

Nyt fra husrådet  
Der skal laves plakatkonkurrence omkring ordentlig brug af 
toiletter, specielt under kværnen hvor vi har haft problemer med at 
holde det rent og pænt. 
Vi skal huske at passe på hinanden når der køres på rulleskøjter og 
mooncar.  
 

270903 
 

Korte meddelelser  
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på 
dagsordenen) 

 Formanden:  
Der er afsat 2,7 mio til nyt multihus i Bruunshåb som 
erstatning for det eksisterende forsamlingshus. 

 Skoleleder:   
Vi får ny tarzanbane i uge 41. 

 Undervisningen: 
for at undgå at vikar udgifter stiger for meget skal alle lære 
have 20 vikar lektioner i dette skoleår.  

 Fritidsordningen:  
for at undgå at vikar udgifter stiger for meget skal alle 
pædagoger have 10 vikar lektioner i dette skoleår. 
Vi var glade for opbakning til nedrivning af gamle bure til 
smådyrene. Vi har lavet en aftale med Mercantec som bygger 
nyt, klar omkring uge 45. 
Lejr for 0. årgang mandag og tirsdag i uge 42. 
vi får pædagogstuderende i 7 uger  

 Klubben:  
Ny pædagog Louise er fastansat pr 12.09.2016  
Vi får pædagogstuderende i 7 uger 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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 Andre/Evt.: 
 

270904 Planlægning af ERFA-møde den 3. oktober 
Kristian har et forslag til en plan for aftenen, som vi arbejder ud fra. 
Mødet er fra kl. 19-21 og bestyrelsen glæder sig  
 
 

270905 Klub og SFO på Møllehøjskolen – tema 
Dan deltager i en drøftelse af fritidsdelen på Møllehøjskolen. Hvilke 
vilkår har den i lyset af en skolereform? Hvordan bruges den af 
vores børn og unge? Hvordan arbejdes der pædagogisk i 
fritidsdelen? Og andre spørgsmål, som I tænker kunne være 
relevante. Lars bidrager desuden med et overblik i forhold til antal 
børn og økonomi i fritidsdelen. 
Klubben: 
Godt 120 medlemmer i fritidsklubben, hvor af en del af dem er 7. 
klasser, som stille og roligt melder sig ud i løbet af året. 
Vi har rigtig mange 4. klasser indmeldt og de er kommet godt i 
gang. 
Vi har børn helt frem til kl 17.00 – de hygger sig 
Salget i boden er det samme som før 
Vi har et godt fremmøde i forhold til antal indmeldte.  
Børnene er meget afhængig af hvilke kammerater der kommer i 
klubben. 
Pga. den korte åbningstid er nogen af aktiviteterne blevet 
anderledes. 
Alle pædagoger er en del af årgangsteam sammen med lære 
kollegaer, hvilket alle er glade for. 
SFO’en og Klubben samarbejder om en del aktiviteter 
 
Ungdomsklubben har åbent mandag og onsdag og der kommer 
mellem 20-30 unge i alderen 7 klasse til 18 år. 
 
SFO: 
Vi har godt og vel 138 medlemmer svarende til ca. 92% af alle børn i 
indskolingen. 
Uddybende snak om SFO’en nåede vi ikke, udsat til kommende 
bestyrelsesmøde. 
 

270906 Byggeri 
Lars kommer med en kort status – måske kan der blive tid til en kort 
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rundtur der over? 
Bestyrelsen gik en rundtur i det nye byggeri. 
I følge rådgiver holder tidsplanen, dvs. indflytnings klar 1. april 2017 
Opstart af byggeri af madkunstskabs faglokale starter i marts.  
Hvilken slags lys er der i det nye byggeri blev der spurgt om? 

270907 
 

Indeklima 
Vi drøfter indeklima-udfordringerne i ”sommerhuset”. Hvad er 
status, hvilke skridt skal der tages, hvordan skal der kommunikeres 
ud osv. 
Vi har fra skolens side bedt Skoleforvaltningen om hjælp til at løse 
problemet. Vi har ikke lige en løsning men arbejder på sagen. 
Bestyrelsen anerkender den måde skolen indtil videre har 
håndteret sagen på. 
 

270908 
 

Evt. 
 

 Punkter til kommende møder: 
Fælles forældremøde evt. med børnehaverne 
Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer? 
 

 Mødekalender 2016-2017 
Mål og indholdsbeskrivelse i SFO på næste møde 

- 27. september 17-19 Klub/SFO status med Dan? 
- 3. oktober 17-18 ERFA møde med forældreråd 
- 26. oktober 17-19 Digital dannelse - mobilkultur 
- 1. december 19-21 
- 23. januar 17-19 Økonomi og budget 
- 28. februar 19-21 Fælles møde med Overlund 
- 29. marts 17-19 
- 27. april 19-21 
- 29. maj 17-19 
- 13. juni 19-21 

 
Vigtige datoer 

- 2. november 17-20: Møde om kvalitetsrapport på Rådhuset 
 

 


