
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 2. december kl. 17-19 på Møllehøjskolen.  
Afbud: Majbritt 

 Velkommen v. Kirsten og Henriette.  
 

Pkt. 1 Husrødderne – velkommen til de nye medlemmer. 
REF: Alfred (suppleant) er ny, Astrid er ny 
Fie (suppleant) og Anna er de ”gamle” 
Husrådet har lige haft besøg af ”Danske Skoleelever” der var og fortælle om hvad 
de laver og hvad husrådet og andre elever kan bruge Danske skoleelever til. 
Husrådet har lige haft arrangeret skraldedag på skolen. Det var en god dag hvor 
der blev samlet affald sammen på hele skolens udearealer.  
Husrådet har snakket omkring at det kunne være interessant at have en form for 
temadag, hvor der både kunne være ture ud af huset samt arbejde på skolen. 
Husrådet har snakket omkring huleområdet, fordi der er områder hvor krattet er 
ved at være slidt op. 
Husrådet er ekstra vigtigt her i Coronatiden, fordi det er næsten det eneste sted 
hvor årgangene er ”samlet” 
Husrådet glæder sig meget til at morgensamling kommer tilbage. 

 
 

Pkt. 2 Det brænder jeg for – en af vores nye medarbejdere? (Kirsten 
spørger) 
REF: Er udsat til næste møde. 
 
 

Pkt. 3 Skolebestyrelsesarbejdet i foråret 2021 
Vi drøfter arbejdet i foråret 2021 imens vi spiser lidt mad. ☺ 
REF: Der er 3 møder tilbage hvor vi kan sætte nogle temaer på. Et af emnerne er 
skolens trivselspolitik, som der skal arbejdes med i personalegruppen d. 17. april. 
Skolebestyrelsen vil gerne være med i ansættelsesudvalget til ny pædagogisk 
leder på Overlund – Stine kontakter Skolebestyrelsen fra Overlund – Jonas vil 
gerne med til samtaler, hvis datoer ikke passer til Stines kalender. 

 



Skolebestyrelsen vil gerne snakke om fællesskabet på skolen, mellem forældre på 
årgange, og på tværs af årgange. Hvordan sikrer vi fællesskab for årgangene/på 
tværs når vi skal være så adskilt og ikke kan mødes. – Hvordan får vi samlet op på 
et Corona år? Hvordan sikrer vi at 0. årgangsforældre kan komme ind i det store 
fællesskab, selvom skolestarten har været meget anderledes? Det kan være et 
godt punkt til foråret, fx 6. april.  
 
 

Pkt. 4 Tema: Sammenhængsmodellen i Viborg kommune 
Kirsten fortæller om den nye styringsmodel i Viborg kommune: 
Sammenhængsmodellen. Hvad betyder det og hvad betyder det for 
Møllehøjskolen? 
REF: Kirsten fortalte om sammenhængsmodellen i Viborg og hvad vi har gjort på 
Møllehøjskolen indtil nu. 
- Vi har præsenteret medarbejderne for det. Og vi arbejder videre med det når 
materialet kommer. Der har været en forsinkelse i forhold til Corona.  
- Skilsmissegrupperne kan være et godt eksempel på hvordan vi allerede arbejder med 
ensomhed. 
 

 

Pkt. 5 Corona-status v. Kirsten 
Hvad er status lige nu og hvad kigger vi frem imod? Er der noget, vi skal være 
særligt opmærksomme på?  
REF: Vi fortsætter, men vi savner vores store fællesskaber, som fx 
morgensamling. Vores juletraditioner som klippedag, Lucia, og sidste skoledag før 
jul bliver anderledes. Lucia bliver noget udendørs, sidste skoledag før jul bliver 
med noget virtuelt gudstjeneste.  
Skolefesten bliver heller ikke til noget. Vi håber fortsat på at 6. årgang kan komme 
på lejr.  
Vores fokus er på at alle har så få nære kontakter som muligt. Vi sender meget få 
børn hjem med symptomer, der sprittes og vaskes meget hænder og måske fordi 
forældre også er gode til at holde børn hjemme hvis der er noget. 
Hvordan gør vi så der er meget få nære kontakter fx 6. og 0. årgang imellem. Vi er 
i gang med at finde de gode løsninger.  
Skolen har stort fokus på rengøring /afspritning/aftørring på områder hvor der 
kommer børn på fælles områder mellem de forskellige årgange. Samt 
Rengøringsfolkene er delt i områder, så de ikke kommer over hele skolen. 
Personalet ”har vænnet sig” til aftørring og lignende, så det går ok, men det er 
det store fællesskab der savnes. Vi fornemmer at børnene er gode til de rutiner 
der skal være, for at passe på. 
Vi kan som skole opfordre både personale og forældre til at bruge smittestop 
appen. Vi kan også opfordre børnene, samt snakke med børnene om det. (som 
fokus på hvorfor/hvordan vi passer på) 
 
 

Pkt. 6 Kort info fra: 
 



Skoleleder 
Vi har fået 2 nye kolleger, en børnehaveklasseleder, Lise og en ny pædagogstuderende, 
Marlene (Skal være her i 6 måneder) 
 
Formand 
 
Undervisning 
Der er lavet ”mini morgensamling” på årgangene, så der bliver en lille smule jul på 
årgangene, selvom nissespillet er aflyst 
 
Fritid 
Der har været en studerende, Line, på 3. årgang som har være her i 7 uger, der holder. 
Æbleskivedag og JuleLIVE er aflyst. Der bliver afholdt alternative æbleskivedage på 
årgangene 
Ungdomsklubben har arbejdet opsøgende i forhold til aftener på Møllehøjskolen, hvor 
der har været skrevet i en lokal facebook gruppe i Bruunshåb 
 
Øvrige 

 

Pkt. 10 Evt. 
 

 Mødekalender 2020-21 
 
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 (sommerafslutning) 
 

 

 


