
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 24. august kl. 17-19 på Møllehøjskolen 

Afbud: Benjamin, Jonas 

 Velkommen v. Henriette 
 

Pkt. 1 Husrødderne 
Astrid og Alfred fortæller fra husrådet 
REF: Husrådet har været samlet 2 gange – De har haft snakket omkring 
byrådsdagen, hvor vi sidste år fik penge til at lave fx rollespilshuse ved 
mellemtrinet. Der er indkommet mange gode forslag til husrådet, og de er i 
proces med at udvælge de gode forslag. Det skal handle om trivsel. 
Husrådet har også snakket om frikvarterer. De skal lave en god plan for hvordan 
vi kan have de bedste frikvarterer. 
Der skal også vælges 2 repræsentanter til skolebestyrelsen fra 5. årgang 
- www.skoledemokrati.dk – en side der viser noget omkring husrådet og hvordan 
vi blandt andet arbejder med demokrati på Møllehøjskolen 

Pkt. 2 Konstituering  
Skolebestyrelsen konstituerer sig og vælger formand og næstformand og evt. 
mødeleder. 
REF: Skolebestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: 
Formand: Stine 
Næstformand: Hanne 
Mødeleder: Henriette 

Pkt. 3 Skolebestyrelsen næste år 
Hvordan vil vi arbejde som skolebestyrelse? Hvad vil vi forpligte os på og hvilke 

forventninger kan vi have til hinanden? Hvordan fordeler vi ansvarsområderne 
imellem os? Der er valg til skolebestyrelsen til foråret – hvordan får vi skabt 
opmærksomhed omkring arbejdet, så vi får et godt valg og får sammensat en god 
bestyrelse? 
Hvordan bidrager vi som bestyrelse til forældremøderne? 
REF: Der er forældremøde på 0. årgang i morgen. Samt et fælles indskolingsmøde 
og et fællesmellemtrins møde.  
Hanne vil gerne sige noget, på indskolingsmødet d. 9/9 Lidt fortælling om at der 
er valg til foråret, samt omkring (indklip fra møde august 2020) -  
– Der fortælles om at der arbejdes med trivselspolitik, legepladsdag/fællesskabsdag, 
Ressourcebank og andre ting der arbejdes med i skolebestyrelsen se fx årshjulet.  

 

http://www.skoledemokrati.dk/


Klasserådene på hver årgang kan afsøge SSP kataloget, så der kan laves relevante 
arrangementer på de enkelte årgange.  
Flemming finder link til SSP katalog og sender rundt. 

Stine, Hanne og Majbritt repræsenterer ”egen” årgang på mellemtrinsmødet. 
På et kommende møde vil skolebestyrelsen tage årshjulet op og revidere den, så 
den passer med virkeligheden 
 

Pkt. 4 Hjemmesiden 
På mødet i juni besluttede vi at tage punktet op igen på dette møde: 
Hvad skal der på hjemmesiden under skolebestyrelsens punkt? Der er foreslået 
en video, hvor medlemmerne fortæller om arbejdet i skolebestyrelsen, og der er 
foreslået skriv omkring det. Vi fordeler opgaverne imellem os 
REF: Ledelsen har påbegyndt arbejdet med at få noget på hjemmesiden, det blev 
fremlagt for skolebestyrelsen, Der var en god dialog omkring hvilke punkter der kunne 
være vigtige at have på, til nye/kommende forældre. Det er også vigtigt at vi kobler 
læring op som noget vi har en holdning omkring. – at det bliver en tydelig del af 
hjemmesiden. Det er vigtigt at der bliver fortalt den gode historie. At der bliver fortalt 
om årgangstænkning. Skolebestyrelsen påbegynder at skrive omkring skolebestyrelsen. 
Stine og Majbritt skriver et udkast til d. 7/10 

 

Pkt. 5 Fælles bestyrelsesmøde med Overlund 
Overlund er kommet med et forslag – Kirsten orienterer 
REF: Stine har ringet om fortalt at skolebestyrelsen på Overlund gerne vil have at det 
fælles møde kan handle om det pædagogiske ståsted for begge skoler. Det er der 
enighed om er en god idé – Kirsten går videre med det.  
 

Pkt. 6 Høring om skolebuskørsel 
Vi bliver bedt om at forholde os til den aktuelle skolebuskørsel. Mail omkring høringen 
vedlægges.  
REF: Det er nye busser, men de ”gamle” chauffører. Der kom en ændring i busplanen, to 
dage efter start, så det kunne passe bedre.  
Der kan være lange omveje med busserne – både frem og hjem. Det kan være 
ønskværdigt at det fordeles så det ikke er de samme børn der sidder langt tid i bussen 
både ud og hjem.  
Hvordan er det med seler? – benytter børnene seler i skolebusserne? – Det er ikke et 
krav, men skolebestyrelsen synes det er en god idé at de benyttes. 
 

Pkt. 6 Skemaer og skolens kalender 
Børnenes skemaer og skolens kalender er vedlagt som bilag – er der spørgsmål til det? 
REF: Børnehaveklassen har fælles skema.  
Hvordan kan skemaerne på de to hold på en årgang være forskellige når der tænkes 
årgangstænkning? Det er værd at være opmærksom på når skemaerne bliver sendt ud op 
til sommerferien, hvordan man tænker årgangstænkningen ind i hverdagen.  
Holdene virker, på forældrene, som meget stationære igennem hele skoletiden.  
Det kan være et relevant at tage op til et senere møde, - Årgangstænkning, hvordan 
virker det… 
Der er et ønske om at en underviser inviteres med til et ”det brænder jeg for” punkt og 
fortæller om årgangstænkningen. 
 

Pkt. 7 Korte beskeder 
 



Skoleleder 
Formand 
Undervisning 
Fritid 
Øvrige 

 

Pkt. 8 Evt. 
 Mødekalender 2021-22 Forslag 

 
24. august 17-19 
27. september (fælles med Overlund – tidspunkt kommer senere) 
7. oktober 19-21 
- Valg SB 
- Årshjul for skolebestyrelsesmøderne – skolebestyrelsen næste år. 
24. november 17-19 
18. januar 19-21 
2. marts 17-19 
Marts/april Fællesskabsdag? 
7. april 19-21 
17. maj 17-19 
16. juni 18-21 (Sommerafslutning) 
 

 

 


