VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag den 20. juni 2018
Pkt. 1

Kl. 18.00-21.00 på skolen

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

Pkt. 2

Nyt fra husrådet

Pkt. 3

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
Formanden:
Skoleleder:
Evaluering af dato for sommerkoncert. Samme uge og dag som
grillfest i Sdr.Rind. Næste år holdes sommerkoncerten torsdag i
uge 25.
Undervisningen:
Lærerne løber stærkt men god stemning.
Fritidsordningen:
Vi havde en rigtig god eftermiddag til fritterfestival.
Vi har fået en ny studerende i 0. årgang og SFO’en.
Vi glæder os til sommerlejr.
Klubben:
Fuld gang i planlægningen af cirkus sommerlejr med forestilling i
djurssommerland.
Andre/Evt.:

Pkt. 4

Bordet rundt
Bordet rundt, hvor alle sætter ord på gode ting fra de sidste 4 års arbejde
samt ord på emner, som vi måske skal sætte mere fokus på / andet fokus på
fremover. Hvordan arbejder vi næste år – kan vi godkende mødekalenderen?
Spændende med inputs fra skolebestyrelsen til det daglige arbejde på skolen.
Vi har fået et godt samarbejde med skolebestyrelsen på overlund.
Rigtig godt med fokus på konkrete emner fra dagligdagen på skolen både i
undervisning, sfo og klub.
Berigende med emner hvor vi går i dybden.
Måske kunne man nå mere i dybden med forskellige emner på 3 timers
møder, som vi havde før hen.
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Erfa møderne (og forældreråds mapper) for forældreråd har været en rigtig
god ting.
Stor opbakning til hjælp ved bl.a. sommerkoncert, jubilæum og personalets
pædagogisk dag.
Måske et årshjul for møderne hvor bl.a. tema drøftelserne er sat på.
Næste møde er onsdag den 22. august kl. 17-19 på skolen. Møde kalender for
skoleåret bestemmes på dette møde.

Pkt. 5

Skoledistrikter
Kort opsummering på, hvor vi/politikerne er i skoledistriktsdiskussionen. Der
ruller en ret massiv debat igen. Se bl.a. vedlagte artikel forud for møde i B&U
den 19. juni om evt. ændring af skoledistrikterne.
Vi har drøftet de forskellige scenarier.

Pkt. 6

Ny Overlund skole
Opsummering/opsamling på idemødet i Overlund den 11. juni, hvor Stine,
Jonas og Kristian deltog.

Pkt. 7

Evaluering af pædagogisk dag fredag den 15. juni
Hvordan gik dagen – hvordan oplevede børn og forældre det – hvad var
udbyttet for lærere og pædagoger?
Personalet havde to rigtig gode dage hvor vi var i dybden med fællesskabet,
både teoretisk og praktisk. Meget spændende og berigende.
Vi er meget taknemlig over den store opbakning fra forældre siden, som
sammen med vikarer lavede en anderledes skoledag for alle børnene.
Børnene havde en meget god og anderledes dag.
Christian Meyn havde sørget for brød og kaffe/te til alle voksne, meget dejligt.
Opbakning fra skolebestyrelsen til at gentage samme arrangement.

Pkt. 8

Evt.
Kirsten fortæller om nye tanker for forældremøder. Kunne man holde
forældremøde i indskolingen på sammen aften og tilsvarende på
mellemtrinet. Det vil gøre nemmere for ledelsen og skolebestyrelsen at
komme ud med et budskab til flere årgange på samme tid, efterfulgt af
forældremøder på hver årgang.
God ide er tilbagemeldingen fra skolebestyrelsen.
Stor tak til Charlotte, Lisbeth og Rikke for mange års tro tjeneste i
skolebestyrelsen, det har vi været meget glade for.

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

Side 2 af 3

Samarbejde med Overlund

Mødekalender 2017-18
- 20. juni 18-21
Vigtige datoer
- 7. juni Sommerkoncert
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