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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 
 

Torsdag den 19. april 2018  
 

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 
Frikvarterer har været taget op for at give ideer til de voksne, om 
hvad der er et godt frikvarter. 

Pkt. 3 
 

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

Formanden: Den gode sti til Sdr. Rind. Per Møller har 
været på besøg, til en snak om muligheden for at give 
de få børn som ikke kan køre med bus får muligheden. 
Vi skal være opmærksom på at der kan komme billeder 
af vores skolebørn på Overlund skoles facebookside på 
besøgsdage. 
Skoleleder: Der er ansat ny skolechef, Claus 
Drachmann. 
Vi går og krydser fingre for at der ikke bliver lockout. 
Der laves planlægning af næste skoleår, kommer 
senere. 
Undervisningen:  
Fritidsordningen: Der er gang i cirkus på 0. - 2.årg og 
3.årg har lige afsluttet cirkus.  
Klubben: Der skal være mexikanerfest. 
Der er atter gang i rollespil. 
Andre/Evt.: 

Pkt. 4 Overbygning på Møllehøj – punkt udskudt fra sidst 

Hvordan forholder vi os til politiske og lokale udmeldinger om, at "Bruunshåb 
ønsker en overbygningsskole på Møllehøj" v. Kristian 
Der er nogle aktive Bruunshåbborgere som gerne vil arbejde for en 
overbygning. 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Argumenter kunne være: 
-at Overlund kan blive en for stor skole, hvis den skal rumme både sit 
nuværende område, Arnbjerg og Taphede. 
-Det er godt at prøve at være de store når man er på mellemtrinet. 
- en tosporet overbygning kan blive rigtig dyr at drive, og det skal være svært 
at tilbyde det samme som de større skoler. 
-Man kunne også lave en overbygningsskole som deles mellem Møllehøj, 
Overlund og Houkær. 
-Vi kan blive overflødig, hvis der laves skole i Taphede. 
-Vi kan stille os til rådighed for en diskussion af fremtidsscenarier. 
Vi kunne godt forestille os prioritere et tredje spor i indskoling og mellemtrin 
her og 2 spor i overbygningen. 
Kristian laver et udkast om emnet til gennemlæsning, som kan sendes til 
politikkerne. 
 

Pkt. 5 Skolebestyrelsesvalg 
En endelig status v. Kristian 
Det gik rigtig fint. Der er valgt 1 til bestyrelsen: Benjamin Kristin 
Der er valgt 3 suppleanter: Maibritt Ostersen, Grethe Tersgov, June Lund. 

Pkt. 6 Temadrøftelse 
Pædagogiske indsatser på Møllehøjskolen – hvordan ser arbejdet omkring 
børn og årgange, som kræver særlige indsatser ud lige nu? Hvad er vi optaget 
af som voksne på skolen? 
Ane deltager i dette mødepunkt 
TAK-funktionen efter Rikke er stoppet. Ane og Ole har holdt fat i enderne. 
Uro og støj i undervisningstiden. Det er et punkt vi fortsat skal være 
opmærksom omkring. 
Har vi ene unique børn eller har vi børn som kan være en del af fællesskabet. 
Forstår forældrene, de omveje vi går for at nå børn, så de kan indgå i 
fællesskabet og klare sig videre i livet. 
Der er gang i fagfordeling lige nu. 
MOPI og DOPI undervisningens modsvar til TOPI, overvejelser for dansk og 
matematik. Der tages en overvejelse 2 gange årligt for alle 3 former for 
udvikling. 
 

Pkt. 8 Temadrøftelse næste møde 
Valg af tema til næste møde (maj).  

Hjemmeside, skolehjem samarbejde, ensartethed i ugeplanen, 
samtaler, intra mm. 
 

Pkt. 8 
 

Evt.  

 Punkter til kommende møder: 
SFO’en – mål og indhold samt opfølgning hvordan går det 
Skolehjem samarbejde 
Skoledagens længde 
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Bevægelse i undervisningen 
Samarbejdet med Børnehaverne 
Lektiecafe 
Samarbejde med Overlund 

 
 Mødekalender 2017-18 

 
- 19. april 19-21 
- 22. maj 17-19 
- 20. juni 18-21 

 
Vigtige datoer 

- 7. juni Sommerkoncert 

 


