VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet
Torsdag den 5. oktober 2017
Pkt. 1

Pkt. 2

Kl. 19-21

Godkendelse af dagsorden
Godkendt hvis ikke Kirsten eller Kristian på forhånd har fået
indsigelser.
Nyt fra husrådet
Vi siger velkommen til Oscar og Bianca, som skal være
elevrepræsentanter i skolebestyrelsen i det næste år.
Der bliver snakket om hvordan man skal tage hensyn til hinanden på
legepladsen og hvordan både store og små kan komme til.
Mooncar regler.
Jubilæumsgave fra forældre i skoledistriktet på kr. 4.500,- som husrådet
drøfter hvordan de kan bruges bedst muligt.
Der er snakket om hvordan det store rum i vindrosen skal fungere og hvad
der skal være af legesager.
Mobilfri på mellemtrinet fungere fint, dog savner 6. klasse deres mobiler.

Pkt. 3

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
Formanden:
Kirsten, Henriette og Kristian har været til dialogmøde omkring
bl.a. budget 2018. B&U har fundet 25 mio. mere til området.
Det er politisk vedtaget (og afsat penge til dagtilbudsområdet) at
der skal ansættes overgangspædagoger som skal sikre den gode
overgang mellem børnehave og skole.
pulje lær i egen og andres praksis – hvor lære og pædagoger kan
komme ud og se andre institutioner.
Kristian har sendt mail til skolechefen, for bl.a. at rose
dialogmødet og det generelle gode arbejde i B&U, som vi på
Møllehøjskolen nyder godt af.
Kristian har været til forældremøde i 0., 2. og 5. årgang – meget
positivt med dygtige medarbejder og positive forældre.
Helle roser Kristian’s oplæg til møderne.

Skoleleder:
Forvaltningen har fundet penge til nedrivning af garagen og vi
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har fået grøntlys til at arbejde på en ny.
Vi søger en ny skolepædagog og har ansættelsessamtaler tirsdag
uge 41.

Undervisningen:
Der har været 3 udelivsdage i sidste uge på hele skolen som var
årgangsvis.
Flere årgange har været på ture ud af huset og 0. årgang var på
lejr i Finderup hytten torsdag og fredag.

Fritidsordningen:
Helle fortæller om cykeldag for 0. årgang som var en super god
dag.
Super god lejr med bål, kreative sysler og ellers masser af udeliv.
Alle børn var med.
Vintersæsonen nærmer sig i fritter tiden og vi begynder så småt
at indtage hallen igen.

Klubben:
Der er tøser aftener i efteråret og Kværnfest på fredag den 6/10.
Kværnen har været vært for klubbernes Rollespil (der var 5
fritidsklubber tilstede) en lørdag i september – det var en stor
succes og kanon god dag.

Andre/Evt.:

Pkt. 4

Evaluering af jubilæums/indvielsesdagen
Hvordan gik dagen? Hvilke tilbagemeldinger har der været?
Kristian fortæller om mange positive tilbage meldinger fra byens borger.
Lisbeth og Henriette har også fået mange positive tilbagemeldinger.
Britt roser dagen, meget rørende da børnene gik ud af hallen. Meget
imponeret over ro i hallen imens talerne forløb.
Helle fortæller at personalet også havde en fantastisk dag, men mange af de
ældre personale ville gerne have haft tid til at hilse og være en del af festen.
Vi har fået lavet en super god video som lægges op på hjemmesiden.
Filmmanden har doneret kr. 2.000,- til børnene (en rabat på hans pris)
Vi har også filmet de tre tidligere leders oplæg som skal vises for personalet.
Kirsten lægger sin tale ud på hjemmesiden.

Pkt. 5

Medlem til skolebestyrelsen
Skal vi annoncere efter endnu et medlem til skolebestyrelsen?
Vi mangler et medlem i skolebestyrelsen. Vi har ingen suppleant pt.
Der er valg til skolebestyrelsen i april/maj 2018, men vi kunne godt allerede
nu bruge en til to suppleanter især fra indskolingen.
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Pkt. 6

ERFA-møde for forældreråd
Planlægning og drøftelser af indhold og tema. Invitationen til sidste års ERFAmøde vedlægges.
Sidste år inviterede skolebestyrelsen alle forældreråd til et møde med
temadrøftelse. Der var rigtig god respons på mødet og derfor tænker vi at
afholde lignende møde igen.
Lisbeth forslår at mødet giver plads til, at hver enkelt årgang får tid til at
mødes på årgangen. Måske kunne alle forældreråd have en repræsentant til
skolebestyrelsen.
Lisbeth er tovholder for møde invitation.
Kirsten kontakter Louise SSP for et oplæg.
Mødet fastsættes til torsdag den 16. november kl. 19-21

Pkt. 7

Fælles valgmøde
Er der noget, der skal drøftes i anledning af valgmødet? Er vi klædt på til, hvad
vi ønsker svar på?
Den 13. november er der fællesvalgmøde.

Pkt. 8

Evt.
Kristian fortæller at en lokal arbejdsgruppe arbejder på en lille folder som
fortæller om Bruunshåb og Møllehøjskolen, målet er de nye borger i
Arnbjergområdet.
Britt vil meget gerne have store Skole begivenheder lagt på hjemmesiden i så
god tid som muligt, meget gerne flere måneder for ud.

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
Samarbejdet med Børnehaverne
Lektiecafe
Samarbejde med Overlund

Mødekalender 2017-18
- 5. oktober 19-21
- 8. november 17-19
16. november møde med forældreråd
- 4. december 17-19
- 11. januar 19-21
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26. februar 19-21
21. marts 17-19
16. april 19-21
22. maj 17-19
20. juni 18-21

Vigtige datoer
- 13. oktober Skolernes motionsdag
- 30. november Juleklippedag
- 7. juni Sommerkoncert
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