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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 21. juni 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  
 

Pkt. 3 
 

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

 Formanden:  
 

 Skoleleder:  
Kirsten har orienteret om til- og fra flytning, der begynder nogle nye 
børn på forskellige årgange efter ferien. 

 

 Undervisningen: 
god stemning blandt personalet  
 

 Fritidsordningen:  
 

 Klubben:  
 

 Andre/Evt.: 
 

 

Pkt. 4 Jubilæum 2. spetember 2017 
Kirsten fremlægger en grov skitse for dagen som arbejdsgruppen på skolen 
har arbejdet med. 
Kirsten skriver ud på vores hjemmeside om dagens program. Ligeledes vil der 
på hjemmesiden være mulighed for at bestille/købe frokost. 
Britt har undersøgt muligheder for flag, skolen kontakter park og vej for 
bestilling af flag. 
 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Pkt. 5 Placering af Overlund Skole 
Kristian kontakter formanden for Overlund Skolebestyrelse. 

Pkt. 6 Skemaer til næste skoleår 
 

Pkt. 7 
 

Opsamling på året der er gået 
Lisbeth: 
Spændende med temadrøftelser som gerne skal fortsætte. 
brugen af mobil telefon på mellemtrinet. 
Flemming: 
Vi skal være opmærksom på hvad vi prioriterer, huske plads til de store 
punkter/temaer. 
Charlotte: 
Vi vil gerne høre om hvad der foregår på skolen, med oplæg fra personalet, 
som skolebestyrelsen herefter kan drøfte. 
Møderne deles med halvdel af tiden til tema drøftelse og den anden halvdel 
til faste punkter. 
Kristian: 
Kan vi bruge elev repræsentanterne på en mere aktiv måde. 
Kan vi som forældre støtte bedre op om skolen. 
Britt: 
Hvordan kan vi blive bedre til at skabe handlinger på vores tema drøftelser. 
Fokus på skolehjem samarbejde. 
Vi har et trykt mødeforum hvor man har tillid til hinanden. 
Helle: 
Temamøder er vigtige, specielt at få input fra forældre repræsentanter. 
Kirsten: 
Hvordan får vi udbredt skolebestyrelsesarbejdet så vi får et godt valg til 
skolebestyrelsen i foråret 2018.  
 

 

 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 2017-2018 
- 21. august  17-19 
- 3. oktober 19-21 
- 8. november 17-19 
- 4. december 19-21 
- 11. januar 17-19 
- 26. februar 19-21 
- 21. marts 17-19 
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- 16. april 19-21 
- 22. maj 17-19 
- 20. juni 18-21 

 
Vigtige datoer 

- Pædagogisk dag lørdag den 3. marts kl. 9-15 
- Sommerkoncert 7. juni  

 

 


