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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 21. august 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  
Udgår, da der ikke er valgt repræsentanter endnu 

Pkt. 3 
 

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

 Formanden:  
Kristian har snakket med skolebestyrelses formanden fra overlund. 
Kort orientering. Det nye forsamlingshus byggeri holder tidsplanen. 
Det gamle bliver fjernet senest med udgangen af oktober.  

 Skoleleder:  
Vi er kommet godt i gang og har sagt velkommen til 43 nye børn i 0. 
årgang. 
Den nye legeplads er blevet taget godt imod af alle børn. 

 Undervisningen:  
Alle er kommet godt i gang og hjemmekunstskabs lære er meget 
begejstret over det nye lokale. 

 Fritidsordningen:  
De nye børn er kommet godt i gang og der var rigtig flot fremmøde i 
uge 32. 
3. årgang får deres SFO base i Vindrosen/Valsen i dette skoleår, men 
med besøgs dage i knallerten med deres kontaktpædagoger. 

 

 Klubben:  
Klubben er kommet rigtig godt i gang. Klubben havde en rigtig god lejr 
i uge 26 med ca. 50 børn. 
 

 Andre/Evt.: 
 

 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Pkt. 4 Indvielses/jubilæumsfest  
Vi arbejder videre med planerne. Opdateret program vedlægges. 
Se vedhæftet referat. 
 
 
 

Pkt. 5 Mobiltelefonkultur 
Kirsten orienterer om personalets drøftelser, som er endt med, at 
vi ønsker mobilfri undervisning. Overvejelser omkring 
kommunikation til hjemmene i den anledning. 
Skolen har besluttet mobilfri undervisning fra dette skoleår. Mellemtrinet er 
kommet godt i gang, i indskolingen har de ikke været brugt meget i forvejen, 
så der er tilvænningen ikke så slem. 
I SFO’en må de bruges efter aftale med de voksne. 
I Klubben vil der fortsat være mulighed for at bruge egen mobil. 
Skolebestyrelsen bakker op om denne beslutning. 
Skolens ledelse sender en orientering ud til forældre. 
 

Pkt. 6 Evaluering af Lys i øjnene 
Bilag er tilsendt. Læs politikken, som er tilsendt som bilag i separat 
mail. Proces er også beskrevet heri. 
Kirsten har taget notater og samler i et skriv som rund sendes. 
 

 
 

Pkt. 7 Mødekalender og drøftelse af emner til temadrøftelser de næste 
9-10 møder 
Fælles brainstorm – evt. beslutning om temaer. 

Pkt. 8 
 

Evt. 
Datoer for forældremøder på 1+2 årgang efterlyses. 
Vi kan godt bruge nye medlemmer i skolebestyrelsen. 
 

 Punkter til kommende møder: 
SFO’en – mål og indhold samt opfølgning hvordan går det 
Skolehjem samarbejde 
Besøg af pædagogiskleder/Vingen 
Skoledagens længde 
Bevægelse i undervisningen 
ERFA dag for forældrerådene/skolebestyrelsesvalg 

 

 Mødekalender 2017-18 
 

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

 
Vigtige datoer 

- 2. september: Indvielse og jubilæum 
-  

 


