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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Tirsdag den 29. nov. 2016 
 

Kl. 19.30-21.30 OBS! 
 

281101 
 
 

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

281102 
 

Nyt fra husrådet  
der er lige valgt nyt husråd. 
der forsvinder skolemad fra tasken som står ved køleskabet. 
Vi afprøver et nyt sted til tasken. 
Der er blevet snakket ny baneplan. 
Regler for sneboldkamp. 
Der er snakket om 10 pausen hvor alle børn skal være ude. 

 

281103 
 

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

 Formanden:  
Kristian har været i kontakt med Møllehøj og Tapdrup børnehave om 
de kunne være interesseret i et fælles arrangement for forældre. 
Begge var positive, men de har takket pænt nej lige nu, fordi de lige nu 
er i gang med noget i eget hus. 

 Skoleleder:  
buget 2017 skulle komme omkring 1. december 

 Undervisningen: 
de fleste årgange har overstået skolehjem samarbejde  

 Fritidsordningen:  
Der er kommet nye bure til vores smådyr, ny flot bænk ved 
godsvognen og nye bænke ved bålplads. Det ser rigtig godt ud. 
Næste skridt er ny-indretning af godsvogne. 

 Klubben:  
Der har været fødselsdagsfest med ca.. 
70 deltager – meget flot og en mega god fest 

 Andre/Evt.: 
 

281104 Skolejubilæum/Indvielse af nybyggeri 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Vi arbejder videre med planerne om at holde et arrangement, som 
markerer både skolens jubilæum og vores nye byggeri. Hvordan 
kommer vi videre, og hvem gør hvad? 
Datoen er lørdag den 2. september. 
Brainstorm: 
Tydeligt program hvad der skal ske i løbet af dagen 
Nuværende elever som rundviser 
Aldersinddeling rundt i de forskellige klasseværelser 
Tidligere leder/medarbejder som kan fortælle  
Borgmester / Skolechefen tale 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. 
Charlotte skriver ud i facebookgruppen om der er nogen som kunne være 
interesseret  i at deltage. 
Punktet kommer på vores januar møde igen. 
 

281105 Cykelsti – Parkeringsforhold – Byggeri 
Kristian og Kirsten har været til møde med kulturforvaltningen i 
forhold til tankerne om nyt forsamlingshus. Det medfører, at vi 
kan omtænke vores tilkørselsforhold og giver mulighed for en god 
løsning i forhold til den kommende cykelsti. En status og evt. nyt. 
Der er møde den 5. januar i kulturudvalget. 
Efterfølgende vil forsamlingshuset høre nyt omkring muligheder for 
kommune lån og helhedsplan for bl.a. cykelsti.  

281106 Opsamling på ERFA-mødet 
Vi drøfter videre omkring idebank, mappe til forældrerådene osv. 
og bliver konkrete. 
Kristian har lavet udkast til mappe som vi drøfter igennem. 
 

281107 Temaer/skolens udvikling/KV16 
Kirsten orienterer om de temaer, som personalet arbejder med 
fælles pt. Og vi drøfter, hvordan skolebestyrelsen kan støtte op om 
og inddrages i arbejdet. Hvilke temaer vil vi skrive ind i KV16? 
Der er krav fra undervisningsministeriet at der hvert andet år laves en stor 
undersøgelse. I Viborg kommune skal der laves en kvalitets rapport hvert år 
og der er deadline i denne omgang den 9. januar. 
Kirsten laver et udkast som sendes ud til bestyrelsen inden jul. 

281108 Mødeplan for skolebestyrelsen 
Vi kigger vores mødeplan igennem og tager beslutninger om 
temaer og overordnet indhold på resten af årets møder. 

281109 
 

Evt. 
 

 Punkter til kommende møder: 
SFO efter skolereformen – et overblik v. Lars 
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Fælles forældremøde evt. med børnehaverne 
Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer? 
Digital dannelse 
 
 

 Mødekalender 2016-2017 
- 28. november 19.30-21.30 
- 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 

- 1. december Juleklippedag 
 

 


