
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 16. juni kl. 18-21 på Møllehøjskolen. Vi starter med spisning. 

 

 Velkommen v. Britt 
 

Pkt. 1 Husrødderne 
Der er ingen husrådsmøder for tiden. Vi skal sige farvel til Anton, mens Anna og 
Fie fortsætter. Er der noget de gerne vil sige til skolebestyrelsen? 

 

Pkt. 2 Skolebestyrelsens arbejde i 2020-21. v. Britt 
Mødekalender samt brainstorm på emner og temaer.  

- Faste punkter, der skal behandles hvert år (kvalitetshåndbog, økonomi, skemaer ….) 

- Politikker (trivsel, medie, trafik) 

- Skole-hjem samarbejdet 

- Forældrerådsmøder i starten af skoleåret 

- Samarbejde med idrætsliv og foreninger 

- Legepladsdag/forældredag/arbejdsdag/fællesskabsdag 

- Kommunikation (velkomstbrev, breve fra skoleledelsen, breve fra skolebestyrelsen) 

- Mindset (det brænder jeg for) 

- Besøg af SSP (del af trivselspolitik) 

- Hverdagen i klasserne (trivsel, læring, uro/fokus, ude/inde …) 

- De gode erfaringer fra nedlukningen 

-  

Pkt. 3 Sommerferiebrev fra skolebestyrelsen v. Britt 
Hvad skal det indeholde – hvem vil skrive det? 
 

Pkt. 4 Høring om de lukkede skolebusruter v. Kirsten 
Vi bliver hørt om vores perspektiver på den lukkede skolebuskørsel. 
Høringsfristen er 21. august. Se bilag herunder. 

Høring lukkede 

busruter.pdf
 

Pkt. 5 Skolebestyrelsens sammensætning og konstituering i 2020-21 v. Britt 
Nye suppleanter – nye kandidater, vi skal spørge? Formand og næstformand 
næste år? 

 



Pkt. 6 Skolebestyrelsens møder i 2020-21 v. Kirsten 

Planlægger vi møderækken nu eller på første møde i august? Dato for august-
mødet. Er der en repræsentant til forældremødet på 0. årgang, som plejer at ligge 
i august? 

Pkt. 7 Kort info fra  
 
Skoleleder 
Formand 
Undervisning 
Fritid 
Øvrige 

Pkt. 8 Evt. 

 

 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  
- 26. februar 19-21 (Med Overlund?) 
- 19. marts 17-19 
- 27. april 19-21 virtuelt 
- 27. maj 17-19 
- 16. juni 18-21 (sommerafslutning) 
-  

 

 


