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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Tirsdag den 22. maj 2018  
 

Kl. 17.00-19.00 
 

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 
Det har været en god fællesskabsdag, det var dejligt at være sammen på 
tværs.  
 

Pkt. 3 
 

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

Formanden:  
Kristian har været i kontakt med B&U vedr. problematik om bus 
og cykelsti. 
Skoleleder:  
Der bruges meget tid på planlægningen af næste skoleår. 
Kirsten har været til møde om AULA – nyt skoleintra, som starte 
op fra næste skoleår. 
Rengøringen kan hjemtages med virkning fra august 2019. 
Undervisningen: 
Personalet venter også spændt på de nye skemaer. 
Processen om ønsker til fag har været god.  
Fritidsordningen:  
Vi har overstået en god cirkus periode, det har været rigtig godt 
at lave projekt igen i en ny udgave. 
Ny pædagogstuderende 1. juni 2018. 
Vi er begyndt at snakke lejr. 
Klubben:  
3. årgang har været på besøg. 
Velbesøgt grill aften i sidste uge. Flot arrangement. 
Å livs uge er i gang. Lejr i uge 27. 
Andre/Evt.: 
 

Pkt. 4 Temadrøftelse 
SFO’en samt Klubben – Mål og indhold samt opfølgning på, hvordan det går i 
de 2 afdelinger. 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Dan Alstrup deltager 
Dan er fraværende, derfor udsættes punktet til næste møde. 

Pkt. 5 Eventuel Etablering af ”ressourcebank” 
En indledende drøftelse af, om det giver mening af formalisere en 
ressourcebank over forældreressourcer, som løbende kunne stå til rådighed 
for aktiviteter (fx ekskursioner, naturoplevelser, små studieture mm). 
Se vedlagte artikel fra anden skole. 
En drøftelse af de muligheder der kunne være.  

 

Pkt. 6 Gennemgang af de ældste bygninger på Møllehøjskolen 
Vi går en tur gennem lokalerne i 0. årgang samt i 4., 5., og 6. årgang for 
sammen at besigtige og vurdere, om der er forbedringer og ønsker til 
lokalernes indretning, indeklima mm. set med skolebestyrelsens øjne. 
 

Pkt. 7 Sidste skolebestyrelsesmøde 20. juni kl 18-21 
Afstemning af forventningen til årets – og bestyrelsens sidste 
skolebestyrelsesmøde den 20. juni 2018.  
 

Pkt. 8 
 

Evt. 
 
 

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

 

 Mødekalender 2017-18 
 

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

 
Vigtige datoer 

- 7. juni Sommerkoncert 

 


