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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Tirsdag den 20. november 2018  
 

Kl. 17-19 på skolen 
 

Pkt. 1 
 

Nyt fra husrådet 
Husrådet har snakket om vores SFO og Klub, som vi tager om pkt. 3.  
De har evalueret motionsdagen, rigtig god dag. 
Avis 

Pkt. 2 en medarbejder fra Møllehøjskolen fortæller… 
Jørgen kommer og fortæller hvorfor han brænder for at arbejde i klub. 
Jørgen har været i Kværnen i rigtig mange år og betegner klubben som et helt særligt 
sted for børn og voksne. Jørgen har været klubbens musikmand siden han blev ansat 
og brænder stadigvæk rigtig meget for musikken. 
Derudover har Jørgen idræt og udeliv som sine store interesser, med helt specielle 
aktiviteter som sejlads og Åvandring på Nørreå. 
Jørgen er også fast mand i Kværnens ungdomsklub som har åbent mandag og onsdag 
aften fra 17-22 noget som han brænder rigtig meget for. 
 

Pkt. 3 Temadrøftelse: 
Mål og trivsel i SFO og Klubarbejdet på skolen 
Dan deltager. Eleverne på skolen har drøftet temaet, og Husrådsrepræsentanterne 
har samlet deres input sammen til mødet.  
Husrådet fortæller om rigtig mange af ting de er glade for i SFO’en og klubben, der er 
noget for alle og et godt fællesskab. 
Cafeen i klubben er meget populær blandt børnene. 
Sfo’en og klubben laver hen over året nogle fælles aktiviteter, men bevarer 
stadigvæk egne aktiviteter så alle børn har noget at glæde sig til når de bliver ældre. 
Tanken er at der skal ske nogle nye ting når de begynder i Kværnen, børnene skal 
præsenteres for nye aktiviteter og læring. 
Der er fokus på en pædagogik der bygger på relationer og det fælles tredje.  
SFO’en har 146 indmeldte svarende til 91% af alle børn i indskolingen. 
Når klokken er 14.30 er der ca. 110 børn dagligt. 
Kværnen har 109 indmeldte svarende til 95% af alle børn på mellemtrinet. 
Kværnens Temafester er meget populær med 60-70 børn der kommer. 
Fredag er der generelt i begge afdelinger lidt færre børn. 
 

 

Pkt. 4 Skolebestyrelsens arbejde 
Årshjul og temaer i årets løb. Fælles drøftelser og planlægning. Ideer til ”det 
gode kvarter”. 
Kristian, Hanne og Kirsten har lavet udkast til årshjul, der vedlægges som 
bilag. 
Vi drøfter også justeringen af dagsordenen og hvad der er tænkt med den. 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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Vi vil gerne høre personalets fortælling 
Vi har drøftet årshjulet og vedhæfter det som referat. 

Pkt. 5 
 

Korte meddelelser  
På mødet bliver der lejlighed til at spørge ind til meddelelserne. 

 
Skoleleder 
- Der er pr. 1.12 ansat en ny viceskolechef:  

”Hans Jørgen Dam, som til dagligt bor i Randers, er oprindeligt uddannet cand.scient.pol. og har 
flere års ledererfaring bag sig. 

Hans Jørgen Dam kommer fra en stilling som senior manager i konsulenthuset Epinion, hvor hans 
fagområde var uddannelses- og socialområdet. Gennem sit konsulentfaglige virke har han fået et 
godt kendskab til blandt andet arbejdet med udsatte børn og unge.  

Hans Jørgen Dam har desuden en fortid som blandt andet ungdomsskoleleder i Århus Kommune. 

Skolechef i Viborg Kommune, Claus Drachmann Kaasby-Wang, fortæller: -Vi skal gøre mere for 
dem, der har mest brug for os. Alle børn har en grundlæggende ret til et socialt læringsfællesskab. 
Hans Jørgen Dam er en vidensbank om de indsatser kommuner og stat har iværksat, og ikke mindst 
hvordan de indsatser har virket. Han vil hjælpe mig til at prioritere indsatserne, så flere børn i 
Viborg Kommune har mere ud af undervisningen og fællesskabet. Med Hans Jørgen Dams 
ansættelse får Viborgs børn og unge en stærk medspiller i, at alle børn får det bedre i vores skoler. 
Jeg glæder mig på ungernes vegne.” 

- Stillingen som direktør for Børn og Unge i Viborg er netop nu ved at blive besat, 
og ny direktør forventes at tiltræde 1. januar. 

  

Formand: 

- Viborg Kommunes B&U har gennemført politisk beslutning om deling af 
Arnbjerg og at Taphede ikke længere er under Møllehøjskolens 
skoledistrikt. Pressen inkl. DR4 har været optaget af emnet.  
 

- 24. okt. blev der afholdt skolebestyrelseskursus på Mercantec. En ok 
opfriskning på vore opgaver i bestyrelsen blev givet. 

 
- Kirsten, Hanne og Kristian deltog i dialogmøde med B&U 30. okt. Fokus på 

”to-lærer-ordningernes muligheder generelt”. 
 
- Overlund Skole har imødekommet vort forslag om orienteringsmøde for 

kommende forældre fra Møllehøj på Overlund skole (4., 5., og 6. årgang). 
Åbent Hus med orientering er fastlagt til 22. jan 2019 kl 16.30-18.00.  

 
Undervisning 
-Anders som var ansat som undervisningsassistent indtil efterårsferien 
mangler vi. Stillingen på 20 t/uge genbesættes ikke pga manglende økonomi. 
-Vi har pt en langtidssygemeldt lære og pædagog, som vi løser med vikarer og 
vikartimer fra det faste personale. 
 
Fritid SFO og klub  
-  
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Øvrige 
-  

Pkt. 5 
 

Evt. 
Inge laver en ny opdateret liste med navne og billeder af alle 
forældrerepræsentanter, derfor bedes i sende et billed til Inge på 
ian@viborg.dk. 

Afbud til mødet fra: Grethe, Benjamin, Henriette og Stine 
 

 Mødekalender 2018-19 

- 16. januar 17-19 
- 27. februar 19-21 (fællesmøde på Overlund) 
- 20. marts 17-19 
- 30. april 19-21 
- 22. maj 19-21 
- 18. juni 17-20 

 
Vigtige datoer 

- 29. november 8-12: Juleklippedag 
- 20. december 8-12: Sidste skoledag før jul 
- 22. januar 2019 16.30-18.00 Åbent hus for mellemtrins 

forældre på Overlund 
- 7. februar 17.30-21.30: Skolefest og musical 
- 13. juni 17.30-20.00: Sommerkoncert 
- 21. juni: Teamdag for personalet – forældredag med børn 
- 28. juni: Sidste skoledag 
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