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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Onsdag den 19. sept. 2018  
 

Kl. 17-19 på skolen 
 

Pkt. 1 
 

Godkendelse af dagsorden  
Godkendt hvis ikke Kirsten eller Kristian på forhånd har fået indsigelser. 
Afbud fra Hanne, Henriette, Majbritt, Oscar, Britt 

Pkt. 2 
 

Nyt fra husrådet 
 
Vi er i gang med at få valgt en repræsentant fra 5. årgang. 

Pkt. 3 
 

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

Formanden:  
Kort orientering om problematikken med manglende tilladelse 
til skolebus fra Rindsholm. Kristian arbejder videre med sagen. 
Skoleleder:  
 
Undervisningen:  
Undervisning er kommet godt i gang. 4. klasse har lige været på 
tur til København og Odense, rigtig god tur. 6. klasse er lige 
kommet hjem fra lejr i dag, rigtig god tur til Skagen. 
Næste uge byder på 3 dages udeliv. 
Fritidsordningen: 
Er godt i gang med at lære de nye børn at kende samt den nye 
ledelsesstruktur, hvor Dan har fået ansvaret for SFO’en.    
Klubben:  
Er kommet godt i gang og de nye 4. klasser som allerede er 
faldet godt til. 
Louise går fra på barsel til efterårsferien. 
Andre/Evt.: 
 

Pkt. 4 Skolebestyrelsens arbejde 
Årshjul og temaer i årets løb. Fælles drøftelser og planlægning.  

Pkt. 5 ERFA-møde 
Skal vi i lighed med de forrige år lave et ERFA-møde for forældrerådene?  
Drøftelse for og i mod at holde et ERFA møde igen i år eller vente til næste år? 
Vi beslutter at holde et møde igen i efteråret 2019. 
Ligeledes tænker vi det er en god ide at en fra bestyrelsen tager kontakt til de  

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Enkelte forældreråd, med henblik på at styrke det gode arbejde i 
forældrerådet. 
Punktet på dagsorden igen i maj 2019. 
kontakt personer: 
       0.   årg – Benjamin 

1. årg – Majbritt 
2. årg – Grethe 
3. årg – Stine 
4. årg – Henriette 
5. årg – Jonas 
6. årg – Kristian 

 
 

      Skoledistrikter 
Vi skal afgive høringssvar omkring beslutningen om ændring af skoledistrikter. 
Kristian har arbejdet på et udkast siden sidste møde. 
Vi har drøfter Kristians udkast igennem og retter det til. 

Pkt. 7 Politikker 
Kirsten orienterer om arbejdet med trivsels-, medie- og trafikpolitik. Punktet 
er udsat fra sidste møde. 
Vi skal have en Anti-mobbe politik som en gruppe er i gang med at kigge på, 
Hvordan sikre vi at alle børn har det godt. 
Medie politik – hvordan får vi snakket med børnene om brug af de sociale 
medier, hvordan skal etikken være omkring billeder. 
Trafikpolitik – Kirsten og Helle efterspørger en repræsentant fra bestyrelsen, 
Jonas melder sig. 
 

Pkt. 8 Evaluering af forældremøder 
En evaluering af forældremøderne, indhold og rammer, særligt i forhold til 
den fælles mødeaften for mellemtrin og for indskoling. 
Måske skulle mødet i indskolingen også ligge fra 17-19. 
Oplæg fra Birthe omkring læseopstart var rigtig godt. 
Vi skal til en anden gang huske en præsentationen af skolebestyrelsen. 

Pkt. 9 Samarbejde med Overlund 
Skal vi arbejde yderligere på at bygge en "forældrebro" til Overlund dvs. fx få 
Overlund til at invitere 6. (og måske 5.) klasses forældre op på Overlund 
skolen snart ?? 
Skal man som forældre have en mulighed for at besøge Overlund Skole inden 
ens barn skal begynde i 7. klasse. 
Flemming tænker at forældrene skal introduceres til Overlund allerede i 
begyndelse af 5. klasse.  
Vi giver den videre til Overlund, med en opfordring til måske at lave en årlig 
aften for mellemtrins forældre fra Møllehøj. 
 

Pkt. 10 
 

Evt. 
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 Punkter til kommende møder: 
SFO’en – mål og indhold samt opfølgning hvordan går det 
-generelt omkring fritidsdelen ved Dan. 
Skolehjem samarbejde 
-fælles retning på brug af skoleintra 
-skolehjem samtaler 
-kommunikation 
-hvordan kan vi styrke forældresamarbejdet på hele matriklen. 
-Årlig legepladsdag. 
Kriser - handleplan 
Bevægelse i undervisningen 
Samarbejdet med Børnehaverne 
Lektiecafe 
-studietid på mellemtrinet tre dage om ugen. 
-elevplaner 
Samarbejde med Overlund 
Økonomi 
Besøg af personale – som fortæller om hvad de har på hjertet. 
 

 Mødekalender 2018-19 
 

- 22. august 19-21 
- 19. september 17-19 
- 24. oktober 19-21 
- 20. november 17-19 
- 16. januar 17-19 
- 27. februar 19-21 
- 20. marts 17-19 
- 30. april 19-21 
- 22. maj 19-21 
- 18. juni 17-20 

 
 
Vigtige datoer 

- 11. september 19-21: Forældremøde mellemtrin- 

- 12. september 17-19: Forældremøde indskoling 

- 12. oktober 8-12: Motionsdag 

- 29. november 8-12: Juleklippedag 

- 20. december 8-12: Sidste skoledag før jul 
- 7. februar 17.30-21.30: Skolefest og musical 
- 13. juni 17.30-20.00: Sommerkoncert 
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- 21. juni: Teamdag for personalet – forældredag med børn 

- 28. juni: Sidste skoledag 
 


