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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Tirsdag den 23. januar 2017 
 

Kl. 17.00-19.00  
 

281101 
 
 

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

281102 
 

Nyt fra husrådet  
 

281103 
 

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

 Formanden:  
 

 Skoleleder: Ressourcetildelingsmodel  
Kristian, Hanne, Kirsten og Lars har været til møde/workshop på rådhuset 
omkring den nye tildelingsmodel til skolerne, som skal træde i kraft fra 1. 
januar 2018. 
Modellen kommer i høring i skolebestyrelser og lokale MED her i foråret. 
Vi har fået henvendelse fra fire nye elever. 
Nyt tiltag om ”gå busser” lokalt i nærområdet. 
 

 Undervisningen:  
Man er begyndt at forberede sig til emneuge og skolefest i uge 6. 
På trods af mange børn på lidt plads fungere dagligdagen meget fint. 

 

 Fritidsordningen:  
Lærere og pædagoger er begyndt at snakke sammen om de nye lokaler, og 
alle glæder sig. 
I SFO’en er vi begyndt at snakke om Knallertens fremtid, hvor vi skal have 
SFO for 3. årgang. 
Diana Dalmose som er uddannet pædagog, er ansat som vikar 1. januar for 
Rasmus, som er sygemeldt. 

 

 Klubben:  
Kværnbørn laver Raku i Knallerten. 

 

 Andre/Evt.: 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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281105 Byggeri 
Status og nyt omkring byggeriet – måske er der nyt omkring 
Forsamlingshuset også? 
 
Byggeriet går planmæssigt, vi forventer at kunne flytte ind i det ny indskolingshus 
senest i uge 11. 
I forbindelse med etape 2 (madkunstskab i den lille skolegård) bliver cykelstien 
spærret, så cyklister og gående skal ind via Ådalshøjen. 
Vi skriver ud til alle, når vi har en præcis dato. 
Kristian informerer om, at en lokal gruppe arbejder på et nyt multihus i Bruunshåb 
som en tilbygning til Hallen. Sidste udlejning i nuværende forsamlingshus bliver 
omkring 1. juni, og bestyrelsen lukker derefter ned. 
 

 

 
 

281106 Budget 2017 
Lars orienterer og vi drøfter budgettet. 
 
 
 

281108 Evt. konvertering af UUV til timer med ekstra voksne. 
Skolebestyrelsen skal inden 1. februar forholde sig til, om man vil 
anbefale, at vi på Møllehøjskolen konverterer UUV-timer til fag-
timer med dobbelt bemanding. Punktet har været drøftet i MED 
også. 
 
Vi har drøftet punktet og vendt fordele og ulemper. Vi fortsætter med den 
nuværende model, men vil organisere UUV i indskolingen (0-3 årgang) på en anden 
måde til næste skoleår. 

 
 
 

 Skolejubilæum/Indvielse af nybyggeri 
På sidste møde drøftede vi løst dagen. Vi arbejder med en dato, 
der hedder den 2/9. Kan vi lave en mere konkret skitse over dagen 
og fordele nogle foreløbige tovholderopgaver? 
 
Dato lægges ud på Facebook gruppen og Skolens hjemmeside. 
Charlotte og Henriette laver en skitse til næste bestyrelsesmøde. 
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 Fælles møde med Overlund  
Kristian fortæller om planerne for næste møde. 
 
Den 28. februar kl. 19-21. 

 
 
 

281109 
 

Evt. 
 
Skolebestyrelsen er inviteret til fælles pædagogisk dag på Møllehøjskolen lørdag den 
18. marts fra ca. 8.30-11.30. 
 
 
 

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

 Mødekalender 2016-2017 
 

- 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 

 
Punkt: Indvielsesfest/jubilæum den 2/9. 
Vigtige datoer 
 

- 9. februar: Skolefest! 
 

  
 


