
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 26. april kl. 17-19 på Møllehøjskolen 

Afbud: Stine, Jonas, Hanne 

Tilstede: Astrid, Villads, Maja, Alfred, Kristian, Anders, Majbritt, Flemming, Helle, Kirsten, Dan 

 Velkommen v. Stine 
 

Pkt. 1 Husrødderne 
REF: Der er lige kommet nye medlemmer i husrådet, så der er gode snakke om hvordan 
det er at være i husrådet. 
Der er er lavet aftale om timeglas til rullepølsen. Det er ved at blive sat op. Der har også 
været snak om hvordan man snakker på de forskellige årgange i forhold til hvordan 
toiletterne kan holdes bedre rent i løbet af dagen. 

Husrådet har været i gang med at lave ny baneplan, der er meget at tage hensyn 
til, så det er et stort og vedvarende arbejde for husrådet. 
Der er også snakket om opstregning af fodboldbanen ved beachvolley banen. 
Vi kan måske låne kridtmaskinen fra BT og Jonas kan vist bruge den?. 
 

Pkt. 2 Fællesskabsdag den 2. april - evaluering 
Vi evaluerer fællesskabsdagen – hvad tænker elever, forældre og medarbejdere? 
REF:  
Elever: det var meget hyggeligt, mindede lidt om skolefesten. Der var nogen der 
ikke kom, fordi det var ikke var en skoledag.  
Forældre: godt, man fik set hele skolen, mega hyggeligt, gode aktiviteter hvor 
børnene var gode til at have aktiviteterne 
Dejligt at opleve noget stort her på skolen, godt at være en del af det store 
fællesskab. Det havde ikke gjort noget med en sang mere, måske en lille 
optræden. Måske kunne der have været mere information tidligere.   
Personale: Der var en super god stemning op til, det kunne mærkes at vi skulle 
have gæster for første gang i langt tid. Det virkede som om at alle hyggede sig. 
Godt at vi også kunne være udenfor. Der var mange der var i gang i aktiviteterne 
rundt omkring.  
Der er mange gode tilbagemeldinger og oplevelser vi kan tage med i 
personalegruppen, når vi skal planlægge næste skoleår. 
 

Pkt. 3 Valg af ny skolebestyrelse 
Vi har fået valgt en ny bestyrelse – hvordan får vi præsenteret den? Skal der laves 
en skabelon til et lille skriv om hver som lægges på AULA? Stine vil gerne samle 
beskrivelserne. 
REF: Stine laver en skabelon, som alle skolebestyrelsesmedlemmer kan skrive i, så 
kan det komme på hjemmesiden. Både som en præsentation af den enkelte, med 
også som en opfølgning på valget 

 



 
Skolen undersøger om der er muligheder igennem Aula i forhold til at skrive til 
skolebestyrelsen og hvem man som forældre kan skrive til (andre årgange og 
lignende) 
 
Alle skriver en mail til Dan på ”dfa@viborg.dk” om hvilken mailadresse samt 
hvilket telefonnummer man gerne vil have på hjemmesiden. 
 
Vi inviterer også den nye skolebestyrelse med til sidste møde, hvor vi også 
begynder at lægge lidt trædesten i forhold til næste skoleår. 
 

Pkt. 4 Fremtidens skolestruktur i Viborg kommune 
Kirsten orienterer hvis der er noget nyt 
REF: Der er ikke noget nyt.  

 

Pkt. 5 Status omkring økonomi og personale 
Kirsten orienterer  
REF: Det ser ud til at vi kommer over 300 børn på skolen næste skoleår.  
Vi har ansat en ny SFO pædagog der starter 1. maj.  
Vi har samtaler i morgen til en ny klub pædagog. 
Vi er ved at ansætte 2 lærere der skal starte efter sommerferien – der er samtaler 
23. maj – Der plejer at være en med fra skolebestyrelsen til samtalerne. Der er 
samtaler til begge stillinger sammen dag. Meld ind til Kirsten. 
Line fra SFO kommer tilbage fra endt barsel midt i juni. 
 

Pkt. 6 Status omkring skoleårets planlægning 
REF: Der starter 46 nye elever på ny 0. årgang og der flytter 28 fra 6. årgang, 
videre til 7. årgang på Overlund skole.  
I forhold til at der skal ansættes nye lærere er vores fagfordeling og 
teamfordeling lidt senere i år, end den plejer at være. 
Vi skal være med til Bruunshåb 200 år. 
Til næste møde er der et udkast til årskalender i forhold til særlige arrangementer 
på skolen næste år. 
d. 17. juni, holder vi pædagogisk dag, hvor lærere og pædagoger tager afsted kl. 
13.00 herefter vil det være vikarer og andre personaler der passer børnene. Om 
lørdagen, fortsætter vi med teamdag, hvor grundstenene for hele næste skoleår 
bliver lagt. 
 

Pkt. 7 Korte beskeder 
 
Skoleleder:  
Formand 
Undervisning  
Fritid 
Øvrige 

 

Pkt. 8 
 

Evt. 
Der er kommet Padel med i pulsåret. 

 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 
26. april 17-19  
18. maj 17-19 – (obs på at det er en ny dato) 
16. juni 18-21 (Sommerafslutning – ny skolebestyrelse inviteres med) 
 

 

 

Velkomst 

- Husrødder 

- Orientering: afvikling af valg - ny skolebestyrelse 

Præsentation af ny skolebestyrelse + skolebestyrelsens opgaver på AULA i det nye skoleår (efter 

første møde er afviklet ) Stine samler beskrivelser. Er der tilslutning til dette? 

 

- Kort evaluering af Fællesskabsdag version 2022 ( tilbagemelding fra elever, forældre og 

medarbejdere)  

 

Jeg har kun positive tilbagemeldinger - dejligt at kunne være ude-plads imellem deltagerne, elever 

var engagerede, flot fremmøde. Fællesskabsdannende. 



 

- Fremtidens skolestruktur i Viborg kommune - er der nyt? 

 

- Status/ nyt i forhold til 

Politikker, hjemmeside, økonomi ( jeg tror dit punkt ang. dette på januar mødet udgik - ved ikke om 

du har noget...?) 

 

 

 

 


