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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 4. december 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 
Oscar og Bianca fortæller. 
 

Pkt. 3 
 

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

Formanden:  
Vi havde et rigtig godt ERFA møde, skolebestyrelsens møde med 
skolens forældreråd. 
 

Skoleleder:  
orientering om personale. 

 
Undervisningen: 
Der er travlt i hverdagen. Nissespillet er kommet godt i gang.  
 

Fritidsordningen:  
Der er kommet ny pædagogstuderende Camilla som tilknyttes 
sfo’en og 0. årgang. 

 
Klubben:  
 
Andre/Evt.: 
 

Pkt. 4 Orientering om budget 
Lars fortæller, hvad vi foreløbig ved om budgettet. 
Vi har lige fået vores budget for 2018 i dag, som vi nu skal til at kigge 
nærmere på. 
 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Pkt. 5 Økonomi til lejrskoler 
Vi drøfter økonomi til lejrskoler og ser i den forbindelse på forældrebetaling 
og klassers indsamling af penge. 5. årgangs forældreråd har i mange år haft 
tradition for at lave aktiviteter til skolefesten, som giver penge i klassekassen. 
Hvad tænker skolebestyrelsen om det? 
De sidste år har 6. årgang været på lejr i maks. 4 overnatninger. Skolen 
dækker de ekstra personale ressourcer, der bruges og gir et engangsbeløb på 
ca. kr. 250 pr elev. 
Lejrskoler rejser gratis med DSB. 
Vi må opkræve kr. 75,- i døgnet til mad som egenbetaling. 
5. årgang er ansvarlig for bespisning (madboderne) til skolefesten, herunder 
alt det praktiske som er forbundet med det.  
5. årgang har også mulighed for at arrangere Tombola, men det kunne også 
være noget helt andet. Formålet er at samle ekstra penge ind til lejrskole 
og/eller fælles ture, hvis forældrene ønsker dette. 
Skolen (årgangsteamet) vil i begyndelse af 5. klasse give en melding på 
forældremødet om, hvad de tænker om lejrskolen herunder rammen, 
forventninger og et bud på den økonomiske ramme. 
Personalet drøfter de økonomiske muligheder med forældrene på årgangen 
på dette møde. 
 
  
Andre traditioner vedr. Skolefesten: 
4. årgang laver diskotek 
6. årgang laver musical 
 
 
 

Pkt. 6 Cykelsti/buskørsel 
Problematik omkring muligheder for buskørsel af skolebørn til og fra 
Rindsholm efter etablering af ny cykelsti.  
SkoleIntra kan ikke bruges som fælles medie til dette punkt. 
Kristian (Skolebestyrelsesformand) tager kontakt til det politiske udvalg i 
B&U. 
  
 

Pkt. 7 Fælles bestyrelsesmøde med Overlund 
Hvordan skal dagsordenen se ud? 
 
 

Pkt. 8 Temadrøftelse næste møde 
Valg af tema til næste møde. Der er forslag om gennemgang af hjemmesiden, 
hvor vi inviterer Bettina med. 
Man må meget gerne kigge hjemmesiden inden næste møde. 
Overordnet temaer for skole/hjem samarbejde. 
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Pkt. 8 
 

Evt. 
 
 

 Punkter til kommende møder: 
 
SFO’en – mål og indhold samt opfølgning hvordan går det 
Skole/hjem samarbejde 
Besøg af pædagogisk leder/Vingen 
Skoledagens længde 
Bevægelse i undervisningen 
Samarbejdet med Børnehaverne 
Lektiecafe 
Samarbejde med Overlund 

 
 

 Mødekalender 2017-18 
 

- 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 

- 30. november - Juleklippedag 
- 7. juni - Sommerkoncert 

 


