
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 14. januar 2020 kl. 17-19 

 

Pkt. 1 Nyt fra husrådet 
Eleverne fortæller 
REF: der skal vælges nye husrådsrepræsentanter fra klasserne. – De der lige har være der 
havde gode ting at sige, fx, det er sjovt at have morgensamling, Det er fedt at kunne sige 
nogle ting der bliver hørt. 
Der har været en del evalueringer fx omkring klippedag og lignende. 
Husrådet havde ”glemt” husrådets postkasse, så nu vil de finde nøglen og få den tømt, så 
de kan se hvad der står på det der er lagt i. 
Det virker som om at der er begyndt at blive mere leg på tværs af årgange. 
 

Pkt. 2 Det brænder jeg for… 
Birte Hjertensgaard om at være læsevejleder 
REF: Birte fortalte. 
 

Pkt. 3 Temadrøftelse – Forberedelse til dialogmøde 
Vi er inviteret til dialogmøde med børn- og ungeudvalget den 20. januar. Vi forbereder os 
ud fra det materiale, som Kirsten har sendt ud den 18/12.  
REF: Møllehøjskolens skoledistrikt er for nyligt blevet tilpasset med ny udstykning, 
Arnbjerg.  
Der kommer 6 personer til dialogmødet. 
 

Pkt. 4 Forslag til fælles skrivelse vedr. fraværsregistrering 
Britt har modtaget et forslag fra skolebestyrelsen ved Stoholm skole til et åbent brev til 
Børn og Unge-udvalget. De tilbyder alle skolebestyrelser i Viborg kommune at være 
medunderskrivere. Drøftes og besluttes. Brevet vedhæftes. 
REF: Skolebestyrelsen er enige om at være medunderskriver af brevet, med den tilføjelse 
at det for Møllehøjskolens tilfælde gælder for indskoling og mellemtrin. 

Pkt. 5 Bus 
Der er kommet nye køreplaner i forbindelse med den nye vurdering af trafikfarlige veje. 
Hvordan fungerer det? Er der opmærksomhedspunkter? 
REF: Optakten og introduktionen til de nye busruter/tider var meget svær og 
uoverskuelig planen er meget svær at læse.  

 



Skolebestyrelsen ønsker at ledelsen melder tilbage til forvaltningen at: Planen er 
uoverskuelig og meget svær at læse. 

Pkt. 6 Budget 
Kirsten orienterer kort om budgettet, som kom lige inden jul. 
REF: Vi har fået en nyt budget og det er ikke så langt fra sidste år. Der er et lille overskud 
med fra 2019, da barselsvikarer blev dækket internt og der var ændring i 
personalesammensætningen. 
Der er 44 indskrevne i ny 0. årgang. 
 

Pkt. 7 Næste møde 
Mødet i februar er vores fælles møde med skolebestyrelsen på Overlund skole. Vi 
planlægger aftenen. 
REF: Vi vil gerne snakke om den nye Overlund skole 
Vi har fået plakater med ny overlundskole, som vi hænger op på gangen. 
Evaluering af fyraftensmøde på Overlund for mellemtrin 
Samarbejde omkring overgang mellem Møllehøj og Overlund 
Lektier 
Mødet er 27/2 kl. 19-21 
 

Pkt. 8 Skolebestyrelsens årsberetning 
Skolebestyrelsen skal have skrevet en årsberetning, som senest 22. januar skal sendes 
ind til forvaltningen for at kunne sættes ind i den årlige kvalitetsrapport. Hvem skriver 
den og hvad skal den indeholde? 
REF: Jonas starter op og sender den rundt senest søndag. Alle svarer tilbage. Når den er 
færdig sendes den til Kirsten senest d. 22. 
 

Pkt. 9 Korte meddelelser - På mødet bliver der lejlighed til at spørge ind til meddelelserne. 
 
Skoleleder – Skolechefen er blevet fyret 
Formand –  
Undervisning – De der var sygemeldt er på vej tilbage 
Fritid –  Der er ved at blive gjort klar til emneugerne. Der er én der går på barsel i 9 uger, 
der bliver dækket med vikar 
Øvrige – Der kommer til at mangle suppleanter til skolebestyrelsen efter sommerferien – 
June står som 3. suppleant.  

Pkt. 10 Evt. – Viborger for folkeskolen – 3/2 17-20 Britt, Jonas og Flemming kommer 

 Mødekalender 2019-20 
- 20. august 19-21 
- 17. september 19-21 
- 23. oktober 17-19 
- 11. november 19-21 
- 14. januar 17-19 
- 20. januar 17-19 Dialogmøde på Viborg Ungdomsskole  
- 27. februar 19-21 (Med Overlund?) 
- 19. marts 17-19 
- 27. april 19-21 
- 27. maj 17-19 
- 16. juni 18-21 (sommerafslutning) 
-  

 



 


