
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 18. august kl. 17-19 på Møllehøjskolen.  

  

 Velkommen v. Kirsten og Henriette.  
Mødeleder Henriette? 
Tilstede: Anna, Fie, Henriette, Kristian, Majbritt, Helle, Kirsten, Flemming, Stine 
og Dan 
Afbud:  

Pkt. 1 Husrødderne 
REF: Husrådet er startet op igen efter sommerferien. Der er ikke noget nyt endnu. 

Da vi ikke har morgensamling i øjeblikket pga. Corona, bliver der noget arbejde 
for husrødderne med at bringe budskaberne frem og tilbage mellem husråd og 
årgangene. 
Der skal vælges en elevrepræsentant fra 5. årgang. 
På hjemmesiden www.skoledemokrati.dk kan man læse om hvordan vi arbejder 
med demokrati i husrådet. 

Pkt. 2 Det brænder jeg for… v.? 
REF:  

Pkt. 3 Høring om lukkede skolebusruter 
Høringssvaret skal være inde den 21/8 
Se bilag 
REF: Eleverne siger det er mærkeligt at der opleves at børnene skal sidde meget tæt, da 
der er mange med. Det er umuligt at holde afstand i forhold til Corona retningslinjerne. 
Kirsten hører Jonas om han har nogle kommentarer. 
Vi vil gerne opfordre til at man overvejer om man vende nogle af ruterne, så det ikke er de samme 
børn der skal sidde langt tid i bussen, både om morgenen og om eftermiddagen. 

Pkt. 4 Corona – status 
Kirsten orienterer om den aktuelle status. Hvordan med retningslinjer, hvordan 
oplever forældrene det? 
REF: Vi har aflevering på parkeringspladsen om morgenen, både for at undgå at der 
”stimles sammen” i fx garderober (0. årgang undtaget) Om eftermiddagen kan forældre 
hente børnene på matriklen, da det sker på forskellige tidspunkter. Både 

 



undervisningsdag og SFO dag er delt op i grupper og zoner. Når der er færre børn og 
voksne sidst på dagen kan SFO godt komme på ”besøg” i andre zoner. 
Vi har lavet en oversigt til personale og forældre så man nemt kan se om man kan/må 
komme i skolen i forhold til symptomer og eventuel smitte. 
Klubben har afsat en pædagog til ”pædagogiske” snakke med børnene om hvorfor det er 
som det er, så det bliver mere ”opdragende” end ”betjent” 
Har vi et beredskab hvis der bliver mange fraværende lærere/pædagoger. 
- Vi har ikke et beredskab, da det er svært at forudsige hvornår? Hvor mange? Og lign 
Hvordan med forældremøderne? Er der en grund til at forældremødet på 0. årgang er 
med kun 1 forældre 
- Kirsten hører 0. årgangsteam hvad baggrunden er.  
 

Pkt. 5 Skolebestyrelsens arbejde i 20-21 
Vi beslutter os for temaer i årets løb, og laver et årshjul. Aftaler omkring roller i 
bestyrelsen. Gennemgå forslag til mødekalender 
REF:  
Forslag til mødedatoer – Skolebestyrelsen godkender datoerne men en enkelt 
ændring så 27. maj bliver til d. 26. maj og fra 19-21. 
 
Der er skolebestyrelsesrepræsentanter på alle årgange så til forældremøderne 
skal skolebestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig på årgangene, så der er 
synlighed om hvem der er og at man skal komme hvis der er noget.  
– Der fortælles om at der arbejdes med trivselspolitik, legepladsdag, 
Ressourcebank og andre ting der arbejdes med i skolebestyrelsen se fx årshjulet. 
Klasserådene på hver årgang kan afsøge SSP kataloget, så der kan laves relevante 
arrangementer på de enkelte årgange. 
er der 3 gode ting der er gode at have med fra ”Corona skolen” 
 
Repræsentanterne på de forskellige årgange er: 

0. årgang – Stine og Kristian 
1. årgang – Jonas 
2. årgang – Benjamin 
3. årgang – Majbritt 
4. årgang – Hanne 
5. årgang – June 
6. årgang – Henriette 

 
SSP’erne på skolen laver et overblik over hvad der er af relevante muligheder i de 
forskellige aldersgrupper – Så kan det komme på skolebestyrelsesmøder, 
forældrerådsmøder og personalemøder. 
 
 
 
 
Medlemmer: 
Jonas: fam.lund.nissen@gmail.com 
Benjamin: blausee@gmx.net 
Stine: stinesoelager2@hotmail.com 
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Hanne: hanneskovsgaardpederesen@gmail.com 
Henriette: kjellerupvej12@gmail.com 
Majbritt: ost1109@gmail.com 
June: june.lund@jubii.dk 
 
 

 
Suppleant (deltager i møderne): 
Kristian: kristianhoej@gmail.com 
Anders Kristensen (første elev i 2021/22), formand for idrætsforeningen 
BT/SVIFT, anders@bt-if.dk  
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Helle: hell3664@viborgskoler.dk 
Flemming: uvuv3ymj@viborgskoler.dk 
 
Husrødder: 
Fie: av3@viborg.dk 
Anna: karinaho@randers.kvik.dk 
(? 5. årg): 
 
Ledelse: 
Dan: dfa@viborg.dk 
Kirsten: 6km@viborg.dk 
Ane: a8r@viborg.dk 
 
 
Forslag til mødedatoer: 
18. august 17-19 
10. september (stormøde med 3 rep. fra SB) 
23. september 17-19 
21. oktober 19-21 
2. december 17-19 
28. januar 19-21 
8. marts 19-21 (på Overlund skole) 
6. april 17-19 
17. april (Evt. legepladsdag) 
27. maj 17-19 
21. juni 18-21 
 
 
Brainstorm fra sidste møde omkring relevante 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 
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- 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 
- Politikkerne ønskes på så tidligt som muligt i skoleåret 20/21. 
- Hvis der er noget til hallens repræsentantskabsmøde, så kan det sendes til 

Jonas 
- Vi har haft rigtigt godt samarbejde med den nye halinspektør – det må 

meget gerne sendes videre 
- ”legepladsdag” dato og igangsætning af hvordan ”konceptet” skal være, 

så hurtigt som muligt 
- Forældrerådsmøder, hvilke folk har hvilke opgaver, som fx repræsentant 

fra skolebestyrelsen i 0. årgang og 1. årgang til at hjælpe i gang med 
forældrerådsarbejdet. 
- Stine er skolebestyrelsens repræsentant til kommende 0. årgang 
forældreråd. Det skal huskes at siges når 0. årgangs forældre er til mødet 
hvor forældrerådet bliver valgt. 

- Skolebestyrelsen ønsker at Mindset (det brænder jeg for) – skal fortsætte i 
næste skoleår. 
- kan det fx være ”hvordan er det at være ny medarbejder” 
Hvordan fortsætter vi på skolen med Mindset tankegangen. 

- Det kan være en god idé at have nogen fra SSP med til forældremøderne, 
(indskoling/mellemtrin)  
- Ledelsen på skolen skal snakke med SSP konsulenterne om mulige datoer 
til forældremøderne 

 
 

Pkt. 6 Forældremøder 
Forslag fra sidste møde: kan man på en måde indsamle forskellige udsagn om 
hvad der har være godt i forhold til den særlige måde der har været delt op i 
Coronatiden – måske kan det være på det første forældremøde der plejer at ligge 
i september 

Pkt. 7 Lukkedage i klub og SFO 20-21 
Dan orienterer om planen – skolebestyrelsen skal godkende. 
REF: Forslag er godkendt og vil blive sendt ud til alle forældre. – Vær ekstra 
beskrivende om at ugenumrene er anderledes end ”normalt” i forhold til 
sommerferien, men datoerne er rimeligt ens. 

Pkt. 8 Fremtidens folkeskole 
Kirsten orienterer om baggrund, procesplan, møder m.m. Der vedlægges 3 bilag. 
Vi drøfter emnet og finder deltagere til mødet den 10. september. 



REF: Kirsten gennemgik materialet. Første gang der mødes er d. 10. september 
hvor der må komme 3 repræsentanter fra hver skole, - 1 forældre, en 
medarbejder og 1 leder. 
Medarbejder – Flemming 
Leder – Kirsten 
Medarbejder – Der er flere der gerne vil, Kirsten skriver ud, når tidspunkt er her. 

Pkt. 9 Kort info fra  
 
Skoleleder Vi har ansat 5 nye voksne på skolen her efter ferien. 2 lærere og 3 
pædagoger. 
Formand intet nyt 
Undervisning Er kommet godt i gang, man vil ikke lave hjemmeundervisning længere. 
Fritid Coronaopdeling i årgange, derfor er Knallerten kommet i spil hver dag. 
Øvrige Vi mangler cykelstativer/cykelparkering. Vi skal lede efter muligheder. 

 

Pkt. 10 Evt. 
 
Er der oprettet en skolebestyrelsesgruppe i AULA, som efterspurgt på sidste 
møde? Kirsten spørger Dan 
 

 

 Mødekalender 2020-21 - forslag 
 
10. september (stormøde med 3 rep. fra SB) 
23. september 17-19 
21. oktober 19-21 
2. december 17-19 
28. januar 19-21 
8. marts 19-21 (på Overlund skole) 
6. april 17-19 
17. april (Evt. legepladsdag) 
26. maj 19-21 
21. juni 18-21 (sommerafslutning) 
 

 

 


