
 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 18. januar kl. 19-21 på Møllehøjskolen 

Afbud: Jonas, Hanne 

Tilstede: Henriette, Majbritt, Kristian, Anders, Stine, Helle, Flemming, Kirsten og Ane 

 Velkommen v. Stine 
 

Pkt. 1 Husrødderne 
 
 

Pkt. 2 Corona status 
 
Kirsten og Dan orienterer. Hvad er status lige nu og hvordan er udsigterne? Er der 
behov for at justere noget i forhold til kommunikation til hjemmene eller andet? 
Hvad med kommende arrangementer, f.eks. skolefest, som ikke bliver i uge 6. Kan 
vi finde andre løsninger? 
 
Retningslinjerne vi arbejder efter, gælder til d. 31. marts. Forældre og børn og 
personale er kommet tilbage på fornemste vis efter juleferien.  
Der foreslås, at vi lægger de punkter forældre skal melde ind hvis der er Corona 
øverst inden weekenden. 
6. årgang vil lave en film fremfor et teater.  
Emneugerne holder vi fast i uge 5 og 6. – vi vil gerne lave et eller andet, måske i 
sammenhæng med fællesskabsdag, forårskoncert med aktiviteter, markedsplads 
osv. 
I næste Møllenyt skriver vi datoen for vores fællesskabsdag – den kan fortsat stå 
der i Møllenyt.  
Børnene savner de store fællesskaber, 6. savner også 0. venner – og 0. savner 6. 
Kirsten og Ane kommer og hiver fat i husrådet, de kan hjælpe med at dele gaverne 
ud. 
Det er vigtigt at få de faste datoer for årets aktiviteter ind. Der tales med Dan om, 
hvor det kan lægges. 
Skolen har forventningsaftenen i næste uge med nye 0. årgangs forældre. Hvilke 
holdninger er der…. Mødet er vigtigt, Kirsten og Ane går i dialog med Morten. Vi 
vil forsøge at rykke aftenen frem til uge 9 f.eks.  
Der overvejes om lærere og pædagoger kan holdes lidt mere adskilte. 
Der er lidt forvirring omkring toiletterne – vi taler om, om det kan give mening, at 
få delt toiletterne op mellem årgangene.   
   

Pkt. 3 Budget 2022 
Kirsten orienterer kort om budgettet, som det foreløbig ser ud.  
Der har været fokus på at få afsluttet 21. 1. december fik vi budgettet. 

 



Vi får flere penge i 22 end vi fik i 21. Vi har 10 børn mere i 22 end 21 – elevtaksten 
er ca. 40.000. 
Vi talte om skolens størrelse 3 spor versus overbygning.  
 

Pkt. 4 Opfølgning fra sidst – skolebestyrelsesvalg 
Kirsten orienterer om procedurerne. Vi aftaler en dato til et opstillingsmøde. 
Hvad gør vi for at sikre stort fremmøde, og hvad gør vi for at gøre reklame for 
arbejdet i skolebestyrelsen når skolefesten er udsat? 
 
Forvaltningen sender noget ud i slutningen af januar – derfor planlægges det ved 
det ved næste møde. Tirsdag d. 29. marts afholdes valgmøde. Kristian laver et 
udkast til en ”salgstale” om det spændende arbejde der foregår i bestyrelsen til 
forældrene.     
 

Pkt. 5 Opfølgning fra sidst – politikker 
De tre udkast til hhv. mediepolitik, trafikpolitik og trivselspolitik er sendt ud. De er 
udfærdiget ud fra input fra medarbejdere og skolebestyrelse. Hvilke 
kommentarer har skolebestyrelsen til politikkerne? 
 
Er der noget indholdsmæssigt, der skal med i overvejelserne.  
Skolen får kommentarerne – de medtænkes fremover.  
Måske kunne det give god mening at lave en appetitlig kort og ens ramme 
omkring politikkerne – lige nu er det vigtigst de kommer ud, der vil være fortsat 
proces.      
 

Pkt. 6 Skolestruktur 
Kirsten orienterer kort om det forslag, der er kommet på bordet, og processen, 
som skal køre i foråret med inddragelse af bl.a. skolebestyrelserne. 
 
 
 

Pkt. 7 Korte beskeder 
 
Skoleleder 
Formand 
Undervisning 
Fritid 
Øvrige 

 

Pkt. 8 Evt. 
Vi har sat årgangstænkning på som punkt – hvordan vil skolebestyrelsen gerne 
arbejde med det tema samt med skole-foreningssamarbejde på kommende 
møder? 
Hvordan kan vi bruge hinanden bedre i de to foraer. 
 
Ændringer til mødekalenderen (Majbritt og Dan)? 
 

 Kommende punkter/temaer 
Politikker 



Årgangstænkning 
Samarbejde mellem skole og foreningsliv 
Fællesskabsdag 

 Mødekalender 2021-22 Forslag 
 
24. august 17-19 
27. september  
7. oktober 19-21 
- Valg SB 
- Årshjul for skolebestyrelsesmøderne – skolebestyrelsen næste år. 
24. november 17-19 
- skolebestyrelsesvalg 
- Hjemmesiden – opsamling  
- Status på politikker 
18. januar 19-21 
- Budget for følgende år 
- Færdiggørelse af bestyrelsens sider på møllehøjskolen.dk 
- skolebestyrelsesvalg 
- Årgangstænkning 
2. marts 17-19 
- Skole-foreningssamarbejde 
- Fællesskabsdag 
2. april Fællesskabsdag 
7. april 19-21 (Majbritt og Dan kommer med forslag til ny dato) 
- Skole-foreningssamarbejde 
17. maj 17-19 – (Majbritt og Dan kommer med forslag til ny dato) 
16. juni 18-21 (Sommerafslutning) 
 

 

 

 

 


