
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17-19 

 

Pkt. 1 Nyt fra husrådet 
Eleverne fortæller 
REF: Husrådet har snakket om ”Byen i Byen” en uge hvor hele skolen bliver lavet 
om til en by i skolen, med butikker, bank og lignende 
Der er lige kommet nyt husråd, med 2 fra hver årgang.  
Der er valgt 2 til skolebestyrelsen – Anna og Fie (Suppleant) 
Husrådet har fundet ud af at søge penge til 2 ting, en aktivitet til gangen og 
kulisser til fx rollespil fra byrådet. Byrådsdagen som er i slutningen af november. 
Her skal alle skoler ind og fortælle om hvad de har søgt om. 
 

Pkt. 2 Det brænder jeg for… 
Dan om SFO’en 
REF: Dan fortalte om SFO’ens ”puslespil” 

Pkt. 3 Besøg fra Kenya v. Kirsten 
Vi har fået et tilbud om besøg fra Kenya. Der bliver undervisning til børnene og et 
fyraftensmøde for skolebestyrelse, forældre og andre interesserede torsdag den 7. nov. 
Kirsten fortæller mere. 
REF: Der kommer en (Peter) fra Kenya d. 7.+8. november. Peter kommer rundt i alle 
klasser og fortæller omkring Kenya. Han er god til at tilpasse det til aldersgruppen 
to fra foreningen ”Kenyas venner” kommer og holder et fyraftensmøde d. 7. november. 
 

Pkt. 4 Information om dialogmøde v. Britt og Jonas 
Slides fra aftenens oplæg er vedhæftet dagsordenen. 
REF: Der er faldende elevtal i de kommende 10 år 
Klassekvotienten ligger lige over 20 i gennemsnit og er forudset til at falde til omkring 19 
over de næste år. Møllehøjskolen ser ud til at holde et fornuftigt antal elever de 
kommende år. 
Skolebestyrelsen kan komme med input til hvordan processen skal være med at finde 
den nye struktur.  
Vi vil som skole kigge på hvordan Møllehøjskolen bliver ved med at være en skole man 
vælger til. 
 

 



Pkt. 5 Aula – status v. Dan og Kirsten 
Hvordan ser det ud – er der brug for yderligere indsats, og kan skolebestyrelsen hjælpe? 
REF: Der er problemer med pdf filer i telefonen. Kan vi gøre noget så det bliver nemmere 
på mobilen. PDF’er kan læses på PC’en 
Aula er kommet godt i gang og det ser ud til at mange forældre har logget ind. 
 

Pkt. 6 Repræsentant til 200 års jubilæum i Bruunshåb - 2022 
Vi har fået en invitation – er der en fra skolebestyrelsen, som vil deltage i et infomøde? 

REF: Stine går med 

Pkt. 7 Temadrøftelse – politikker 
Skolebestyrelsen drøfter politikkerne (Trivsel/Medie-Digital Dannelse/Trafik) med henblik 
på at beskrive de ting, som SB tænker kunne være vigtigt var en del af politikkerne. 
Beskrivelserne skulle efterfølgende bruges som en del af medarbejdernes videre arbejde 
med politikkerne.  
Proces v. Britt.  
REF: Skolebestyrelsen arbejdede med de 3 politikker og har lavet tre oplæg, der nu tages 
videre til skolens personale der efterfølgende arbejder videre med alle 3 områder. 
Det vil være godt at politikkerne består af en hensigtsdel samtidig med at der også er 
handleanvisninger på hvordan man kan imødekomme henvisningerne som skole og 
forældre. 

Pkt. 8 Korte meddelelser - På mødet bliver der lejlighed til at spørge ind til meddelelserne. 
 
Skoleleder – om ny vurdering af trafikfarlige skoleveje 
Formand – ingen korte meddelelser 
Undervisning – Flemming fortæller at der er flere lærere der i øjeblikket synes de har 
meget at lave. 
Fritid - Der har været meget sygdom i både lærer og pædagog gruppen, hvilket har gjort 
at pædagogerne har haft mange timer som vikarer. Og i øjeblikket føler de har meget at 
lave. 
Øvrige 

Pkt. 9 Evt. -  

 Mødekalender 2019-20 
- 20. august 19-21 
- 17. september 19-21 
- 23. oktober 17-19 
- 11. november 19-21 
- 14. januar 17-19 
- 26. februar 19-21 (Med Overlund?) 
- 19. marts 17-19 
- 27. april 19-21 
- 27. maj 17-19 
- 16. juni 18-21 (sommerafslutning) 
-  

 

 


