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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Torsdag den 4. maj 2017 
 

Kl. 19.30-21.30 
 

290301 
 
 

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

290302 
 

Nyt fra husrådet  
de har snakket ny legeplads i husrådet – og på fredag til morgensamling vil 
det blive vist til hele skolen. 
 

 
290303 
 

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

 Formanden:  
i morgen kl 9 er der licitation på byggeri af nyt forsamlingshus. 
kommunen yder tilskud på 3 mio incl ny cykelsti forbi møllehøjskolen. 
det skal endelig godkendes i byrådet primo juni. 

 Skoleleder:  
det nye skema til næste år lægges i næste uge 

 Undervisningen:  
vi er glade for de nye lokaler 

 Fritidsordningen:  
indskolings voksne er rigtig glade for de nye lokaler, akustikken er 
rigtig god.  
Pædagogerne laver UUV på tværs i indskolingen om torsdagen i 5+6 
lektion. Det er kommet rigtig godt fra start. 

 Klubben:  
klubben havde en rigtig god cirkus periode og forestilling. 

 Andre/Evt.: 
 

 
290304 Foredrag med Sofie Münster 

Er der behov for yderligere markedsføring? Hvis der er plads til 
flere tilmeldte kan vi evt. invitere forældre i børnehaverne. 
Der er ca. 150 tilmeldte totalt fra Hald Ege og Møllehøj – vi overvejer derfor 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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også at invitere forældre fra børnehaverne.  
Det vil foregå på ungdomsskolen. 
 

290305 Indvielses/jubilæumsfest  
Kristians skitse for dagen vedlægges. Hvad tænker 
skolebestyrelsen om at gøre det til en obligatorisk skoledag mod 
fri en anden dag? Hvilken? 
Vi arbejder videre med planerne.  
Ud fra fra skitsen finpudser Kirsten og Lars program og tidsplan som rund 
sendes. 
Lars skal booke byråds politikker , B&U udvalg og måske borgmester. 
Hallen skal også bookes. 
På næste møde skal vi have ansvarlig på de forskellige ting. 

290306 Evaluering af pædagogisk dag 
Hvad tog skolebestyrelsen med sig fra dagen, og hvad giver det 
anledning til at arbejde videre med – og hvordan? 
Vi har evalueret dagen sammen og bestyrelsen er meget positiv overfor 
deltagelse og program samt personalets engagement på dagen. 
Skolen arbejder videre med temaet børn anno 2017 som er et løbende tema. 
  

290307 Mobiltelefonkultur/digital dannelse 
Hvor er vi som skole nu – hvordan har Louises oplæg og vores 
arbejde på pædagogisk dag haft indflydelse på vores holdning. Ser 
skolebestyrelse og medarbejdere ens på det? Hvordan har der 
været arbejdet videre efter pædagogisk dag? 
På mellemtrinet har personalet fokus på brug af mobiltelefoner i specielt 
frikvartererne hvor man oplever uheldig brug. 
Derfor arbejder personalet nu på mobilfri i hele skoledagen 
Hanne stiller spørgsmål tegn ved brugen /introduktion af iPads i 0. og 1, 
årgang. Hvilken lærings effekt har det ? 

290308 Møllehøjskolens bidrag til en folder om Bruunshåb til 
lokalområdet 
vi deler os to og to – gå en tur og snakker om hvad der er vigtigt at fortælle 
om Møllehøjskolen. Kristian samler det sammen i et skriv. 

Kristian orienterer. 
290310 
 

Evt. 
 

 Punkter til kommende møder: 
SFO efter skolereformen – et overblik v. Lars 
Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer? 
Digital dannelse 
Børn anno 2017 
 



Side 3 af 3 

 

 Mødekalender 2016-2017 
 

- 4. maj 19.30-21.30 
- 29. maj 17-19 
- 21. juni 19-21 

 
Vigtige datoer 

- 1. juni: Sommerkoncert 
 

 


