VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Torsdag den 22. marts 2018
Pkt. 1

Kl. 17.00-18.45

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

Pkt. 2

Nyt fra husrådet
Oscar og Bianca fortæller
Der er lavet en ny baneplan

Pkt. 3

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
Formanden:
Skoleleder:
Der er ansat en ny lære i en 30 timers stilling som starter på
1.årgang den 1. maj.
Arbejdet med næste skoleår er så småt begyndt med
teamsammensætning af personale.
Fagdage fortsætter næste skoleår.
Undervisningen:
Fritidsordningen:
Klubben:
Andre/Evt.:
Opstilling til skolebestyrelsen på Overlund skole.
Hvis man ikke har et barn i nuværende 6. klasse på
Møllehøjskolen kan man ikke stille op til valget på overlund
skole. Er det hensigtsmæssig ?

Pkt. 4

Temadrøftelse
Opfølgning på, hvordan Møllehøjskolen når skolereformens mål med afsæt i
de 3 overordnede mål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater.

Side 1 af 3

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem
respekt for professionel viden og praksis.
Hanne nævner at vi savner fritteren/sfo’en, der er meget som er gået tabt.
En følelse af, at den sidste time/studie tid ikke gir børnene så meget.
Nogen børn er trætte efter en lang skoledag andre som fx bor tæt på skolen
er ikke så meget påvirket af de lange dage.

Pkt. 5

Overenskomstforhandlinger 2018
Hvad gør vi på skolen, hvis der igangsættes Log out?
Skriver ud på forældreintra.

Pkt. 6

Opfølgning på fællesmøde med Overlund 26. februar 2018
Opfølgning på mødet med Overlund - skal Møllehøjskolen gøre noget mere for at
Møllehøj-forældre får et bedre kendskab til Overlund? I givet fald hvad?

Henriette fortæller at der er et møde i juni måned på Overlundskole, hvor alle
forældre med børn i 6.klasse på Møllehøjskolen inviteres. Der bliver fortalt
om skolen og man bliver vist rundt på skolen.
Kunne dette møde måske være et åben hus arrangement, så forældre til børn
i 4. og 5. klasse også kunne komme hvis de havde lyst. ??

Pkt. 7

Overbygning på Møllehøj??
Hvordan forholder vi os til politiske og lokale udmeldinger om, at "Bruunshåb ønsker
en overbygningsskole på Møllehøj". ved Kristian
Drøftelse..

Pkt. 8

Skolebestyrelsesvalget
Kl. 19.00 har vi inviteret til valgmøde. Gennemgang af valgprocedure mm.

Pkt. 9

Evt.
Møllehøjskolen skal lave en trafikpolitik

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
Samarbejdet med Børnehaverne
Lektiecafe
Samarbejde med Overlund

Mødekalender 2017-18
- 22. marts 17-19
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- 16. april 19-21
- 22. maj 17-19
- 20. juni 18-21
Vigtige datoer
- 7. juni Sommerkoncert
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