
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 23. september kl. 17-19 på Møllehøjskolen.  

Tilstede: Henriette, Stine, Benjamin, June, Majbritt, Hanne, Helle, Flemming, Kirsten og Dan 

Afbud: Jonas, Christian 

 

 Velkommen v. Kirsten og Henriette.  
 

Pkt. 1 Husrødderne – deltager ikke i dag 
 

Pkt. 2 Det brænder jeg for – Peer om teknisk service 
REF: Udskudt til senere 

Pkt. 3 Høring om Fremtidens Folkeskole - temapunkt 
Flemming, Henriette og Kirsten refererer fra stormødet med politikerne. Vi skal 
have skrevet et høringssvar, som skal være inde senest den 28. september. 
Vi drøfter de fire principper, som sendes med i bilag til dagsordenen. 
REF: Henriette, Flemming og Kirsten har være til fællesmøde hvor der blev snakket og fortalt om 
fremtidens folkeskole. Der blev snakket meget omkring det, at der i nogle klasser er meget få 
elever og at det er dyrt for skolerne med ”tomme stole”. Der søges at alle skoler lægges sammen 
med mindst en anden skole. 
Der er skrevet direkte ind i høringssvaret, der vedhæftes referatet. 

Pkt. 4 Corona – status 
Kirsten orienterer om den aktuelle status.  
REF: Mandag kom der en ny anbefaling, hvor der bland andet skulle aflyses 
lejrskole og lignende aktiviteter over flere dage, samt sociale arrangementer, 
både på, og udenfor skolen. Det gælder også for sociale arrangementer planlagt 
af forældre for børn for en enkelt årgang, fx fdselsdage. 
Af arrangementer på skolen, som vi allerede nu tænker bliver anderledes: 
motionsdagen, klippedagen, æbleskivedagen, kirkedagen. 
Rengøring: Vi har opnormeret rengøringen så der kan følges retningslinjerne helt. 
Vi forventer at få pengene til den ekstra rengøring tilbage igen. 
Vi har fortsat delt børnene op i både undervisningen og SFO’en  
Dog er Kværnen ikke delt op og SFO’en samles i den sidste time hvor der er få 

 



børn 
Vi har kunnet mærke en stor forskel om morgenen, hvor der er næsten 
udelukkende er de børn der er tilmeldt morgenSFO’en 
Der er fortsat nogle fra mellemtrinnet, der kommer tidligt. Vi snakker med børn 
og forældre om det. 

Pkt. 5 Forældremøder 
En kort opsamling – er der noget skolebestyrelsen skal tage op?  
REF: Tilbagemeldingerne fra forældremøderne omkring de gode ting vi skulle tage 
med fra Coronaperioden sendes til Dan på AULA der samler det.  
5. årgang snakkede omkring hvordan i forhold til skolefesten (tombolaen og 
indtjeningen til lejrturen) 
Ellers er der ikke nogle ting der kom frem 
Der var god stemning på møderne. 

Pkt. 9 Kort info fra  
 
Skoleleder 
REF: Skolen skal ansætte en ny børnehaveklasseleder (30 timer) med start 1/12-2020, 
den bliver slået op. June er forældrerådsrepræsentant i ansættelsesudvalget. 
 
Formand 
 
Undervisning 
REF: Lærerne nyder at være kommet tilbage til en hverdag igen. Undervisningen er 
kommet godt i gang og de 2 nye medarbejdere er faldet godt ind. 
 
Fritid 
REF: Pædagogerne nyder også at være kommet tilbage til en hverdag, og nyder at der er 
mulighed for at lave nogle gode aktiviteter, selvom børnene er delt op i årgangsgrupper. 
I Kværnen er vi lidt ramt af den nye udmelding omkring sociale arrangementer, i forhold 
til nogle af de aktiviteter der ligger ud over almindelig åbningstid. 
Rollespil fælles med de andre klubber, blev hurtigt lavet om til rollespil i Klubben for 
børnene der er herude. 
 
Øvrige 

 

Pkt. 10 Evt. 
REF: Der har være nogle problemer med manglende madame poser på toiletterne 
for 6. årgang. 

 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) 
 

 

  



Skema til høringssvar vedr. principper for fremtidens folkeskole 

Dette skema kan benyttes til kvalificering af forslag til principper for fremtidens folkeskole. Skemaet skal 

efterfølgende indsendes til Lotte Bianca Trier Pedersen på e-mail: lbp@viborg.dk 

Når du indsender høringssvar, er du indforstået med: 

• at du ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger, som fx CPR-nummer 

• at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt 

på viborg.dk 

Sidste frist for modtagelse af høringssvar er tirsdag den 29-09-2020. 

Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

 

Hvem indgiver høringssvar? 

 

 

Principper Høringssvar 

1. Der afsættes ekstra ressourcer til fælles 
udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at 
styrke, inkluderende praksis, overgange, åben 
skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv. 

Skolebestyrelsen ønsker at have indflydelse på 
hvordan midlerne bliver brugt. For at sikre en 
fortsat stor forældreinvolvering. 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Skolebestyrelsen er uenig i princippet at alle 

skoler skal bevares for enhver pris.  
Det er vigtigere at enhederne er bæredygtige 
hver for sig. 

3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med 
minimum et eller dele af et andet skoledistrikt 
med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 

enheder. 

Skolebestyrelsen er uenig i princippet at alle 
skoler søges sammenlagt. Der hvor der allerede 
er bæredygtige enheder bør det være muligt at 

fortsætte som en enhed med én matrikel. 
 

Det er vigtigt at der er forældreopbakning i 
områderne til en eventuel sammenlægning, for fx 
at undgå der bliver oprettet flere friskoler 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Skolebestyrelsen er enig. 

5. Den fremtidige tildelingsmodel tager 
udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 
skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på 
elevtildeling. 

 

Skolebestyrelsen udtrykker bekymring over at 
tildelingsmodellen knyttes sammen med antal og 
størrelse af skoledistrikterne. 
Skolebestyrelsen mener det vil være mere 
ordentligt at snakke om tildelingsmodeller når 

skoledistrikterne ligger fast. 

Generelt  

mailto:lbp@viborg.dk

