
 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 25. oktober kl. 17-19 på Møllehøjskolen 

Afbud: Flemming, Helle, Kirsten, Jonas, Kristian 

 Velkommen v. Stine 
 

Pkt. 1 Husrødderne 
REF: De nye skolebestyrelsesmedlemmer præsenterede sig og fortalte 
lidt omkring hvordan det foregik og lidt hvorfor de gerne ville være i 
skolebestyrelsen 

- I øjeblikket arbejder husrådet med 
- Hvor er det smart at cykle og køre mooncars 
- Husrådet har sendt noget afsted til Byrådsdagen. – De ved ikke endnu 
hvem der skal repræsentere Møllehøjskolen. 

 
 

Pkt. 2 ”Det brænder jeg for…”  
Kirsten fortæller, hvad hun brænder for ved at være skoleleder. 
REF: Udsat pga sygdom 
 

Pkt. 3 Skolebestyrelsesvalg 2022 
Valg til skolebestyrelsen i foråret 2022. Vi planlægger dato for opstillingsmøde og 
drøfter, hvad der skal ske op til mødet. Hvordan vil vi gøre opmærksom på 
skolebestyrelsesvalget? 
REF: For at gøre det mere interessant at være i skolebestyrelsen, vil det være en 
god idé at lave en kort beskrivelse af hvad man laver som valgt i en 
skolebestyrelse, som forældrevalgt. – måske en kort liste med 3 punkter. 
Det er vigtigt at få gjort en ekstra indsats i indskolingen, i forhold til at de har 
mulighed for at ”sidde perioden ud” 
Som suppleant er det betydende at man også er med til møderne, både så der 
kommer flere synspunkter, og for at være med til det. 
Hvor mange fra nuværende skolebestyrelse stiller op til genvalg? 
Skolebestyrelsen ønsker at have forskudte valg. 
Opgaver ifht valg 
- hvad laver man i skolebestyrelsen? 
- komme ud og snakke med årgangene til forskellige klassearrangementer. 
- være opsøgende i forhold til enkelte forældre, vi har hørt om måske gerne vil 
stille op til valg. 
- Lave et ”koncept” der kan bruges så det bliver nemmere at komme ud som 

 



forældre og fortælle om hvad man kan være med til. 
- Oprette et dokument der kan skrives i af alle, Stine og Dan opretter 
dokumentet. 
- Sætte datoer hvor skolebestyrelsen kan komme med ud og fortælle 
- Lave en video der kan vises. Hvem kan hjælpe med at lave videoen 
- Lave en brochure 
- promovere skolebestyrelsen til skolefesten. 
 

Supplerende information angående forskudt valg til skolebestyrelse: 

I så fald vi vælger forskudt valg, vil det træde i kraft fra næste år, hvor der er 

ordinært valg. 

Som overgang vil der næste år skulle vælges 4 medlemmer for en 4-årig periode 

og 3 medlemmer for en 2-årig periode. 

Herefter vil vi have ordinære valg (fire medlemmer) i 2022 for perioden 

01.08.2022-31.07.2026 

og forskudte valg (tre medlemmer) i 2024 for perioden 01.08.2024-31.07.2028. 

 

Pkt. 4 Årshjul 
På sidste møde aftalte vi at sætte temaer på resten af årets møder. Se listen over 
kommende punkter for de temaer, vi tidligere har haft talt om, skulle på. 
REF: - Skrevet på under kommende møder 

Pkt. 5 Hjemmeside 
Opfølgning – Kirsten og Dan fortæller, hvor langt de er nået. Hvad skal der ske 
med skolebestyrelsens del? 
REF: Hvordan kommer der noget mere med omkring visioner/principper 

Der blev opkvalificeret til teksten til hjemmesiden, så det kan lægges ud. 
På næste møde tages der billeder af skolebestyrelsen til hjemmesiden. 
Om et par uger vil der ligge noget af det der er færdigt, så der begynder at 
komme lidt på. 
 

Pkt. 6 Afholdte møder 
En kort evaluering dels af fælles forældremøde og dels af fælles 
skolebestyrelsesmøde med Overlund 
REF: Hvordan gør vi de forskellige syn, synlige  

formidlingsdelen var lidt kedelig, i forhold til synene. Men meget interessant. 
 
Gode fælles møder, vigtigt at være samlet alle. Vigtige værdier.  – Der mangler 0. 
årgang, hvordan kan 0. få samme oplevelse af fællesskabet. 

Pkt. 7 Fællesskabsdag 
Hvordan skal rammerne være for en fællesskabsdag, som giver mening både for 
børn, medarbejdere og forældre? 
REF:  
- Det er vigtigt at opgaverne er godt beskrevet, så man som forældre ved hvad 
man skal lave og ikke tænker at man spilder sin tid. – kontakt til forældre, 
relation.. 
- Det er vigtigt at opgaverne er alsidige, så der er noget for de fleste (sy, bygge, 
male, grave osv.) 
- Det er vigtigt at man er sammen med andre, så man lærer nye forældre at 



kende. 
- For børnene kan man have en bod, hvor man kan sælge sine gamle legesager. 
- En god, fælles spisning, hvor vi samles til frokost. 
-  
Kan skolebestyrelsen søge forskellige steder efter penge til hvad der skal laves. 
Gøre reklame for vores fællesskabsdag. 
”Vi skaber skolen i Fællesskab” – ”Fællesskabende” – ”Vi skaber rammerne i 
fællesskab” 
 
Forældreressourcebanker. 
PR. gruppe, der dokumentere fra selve dagen, der så kan bruges videre frem som 
reklame. 
 
 

Pkt. 8 Korte beskeder 
 
Skoleleder 
Formand 
Undervisning 
Fritid 
Øvrige 

 

Pkt. 9 Evt. 
- Ønske om ændring af mødedato april/maj v. Dan og Majbritt 

 Kommende punkter/temaer 
Politikker 
Årgangstænkning 
Samarbejde mellem skole og foreningsliv 
Fællesskabsdag 

 Mødekalender 2021-22 Forslag 
 
24. august 17-19 
27. september  
7. oktober 19-21 
- Valg SB 
- Årshjul for skolebestyrelsesmøderne – skolebestyrelsen næste år. 
24. november 17-19 
- skolebestyrelsesvalg 
- Hjemmesiden – opsamling  
- Status på politikker 
18. januar 19-21 
- Budget for følgende år 
- Færdiggørelse af bestyrelsens sider på møllehøjskolen.dk 
- skolebestyrelsesvalg 
- Årgangstænkning 
2. marts 17-19 
- Skole-foreningssamarbejde 
- Fællesskabsdag 
2. april Fællesskabsdag 



7. april 19-21 
- Skole-foreningssamarbejde 
17. maj 17-19 
16. juni 18-21 (Sommerafslutning) 
 

 

 


