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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 29. maj 2017 
 

Kl. 17-19 
 

Pkt. 1 
 

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

Pkt. 2 
 

Nyt fra husrådet  
Der er blevet snakket om toiletter, hvordan de skal se ud. Der er snakket om 
mooncarkørsel, hvor de må køre henne omkring nybyggeriet. 

 
Pkt. 3 
 

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

 Formanden:  
 

 Skoleleder:  
Skemaet til næste år er lagt og ude blandt personale 
Det nye indskolingshus har fået nyt navn, og skal fremover hedde 
Vindrosen. 

 Undervisningen:  
God stemning og mange klasser på diverse ture 

 Fritidsordningen:  
Knallerten har været på besøg i kværnen. 
Der er lejr overnatning for 1+2 og 3. årgang i uge 26. 

 Klubben:  
Der er snart udelivs uge med å-liv og sommerlejr i uge 26. 

 Andre/Evt.: 
invitation til sommerkoncert skal ud på hjemmesiden. 

 
 

Pkt. 4 Indvielses/jubilæumsfest  
Vi arbejder videre med planerne, og bliver mere konkrete i vores 
planlægning. 
Kristian og Kirsten overvejer, hvordan processen skal være, så vi 
bruger vores tid bedst muligt. 
Invitationen er klar og sendes ud til alle de lokale beboerblade i vores 
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skoledistrikt. 
Derudover lægges den på hjemmesiden og på facebookgruppen ”Jubilæum 
Møllehøjskolen, Bruunshåb 2017. 
Der nedsættes en styregruppe blandt personalet til at organisere hvad 
børnene skal lave denne dag. 
Skolebestyrelsen er styregruppe for voksen programmet denne dag. 
Kristian har lavet en skabelon med tovholder på som han sender rundt til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
  

Pkt. 5 Evaluering af foredrag med Sofie Münster 
Britt fortæller at det er tankevækkende at høre, at eksperter fraråder, at børn 
og unge har adgang til sociale medier i skoledagen. Skolen har et ansvar i at 
skabe rammer hvor børn og unge får en pause fra sociale medier. 
Generelt synes alle at det var et godt arrangement, hun var dygtig og 
velforberedt. Bestyrelsen overvejer et lignende arrangement sammen med en 
anden skole igen.    
 
 
 

Pkt. 6 Næste års mødekalender 
Kirsten kommer med et forslag til placering af næste års SB-
møder. 

Pkt. 7 
 

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 
 

 Mødekalender 2016-2017 
 

-  
- 29. maj 17-19 
- 21. juni 18-21 hos Kristian, køb til grill medbringes. 

 
Vigtige datoer 

- 1. juni: Sommerkoncert 
 

 


