
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 28. april kl. 19-21 på Teams  

Afbud:  

 Velkommen v. Kirsten og Henriette.  
 

Pkt. 1 Status – corona – genåbning (19.00-20.00) 
- En kort overordnet status 
- Fremmøde og organisering især omkring 5. og 6. årgang 
- Hvordan står det til med den faglige læring?  

- Hvordan er elevernes trivsel? 
- Hvad gør vi for at byde kommende 0. årgang velkommen? 
- Hvordan er status i fritidsdelen? 

 
REF: Vi er fortsat opdelt i klasser i undervisningstiden. 
I SFO fortsætter det i klasser, hvor vi i klubben har været nødt til at samle børnene i 
årgange i forhold til personalemæssige ressourcer 
Vi skal være opdelt i undervisningstiden, og vi kan, hvis det er nødvendigt lave grupperne 
anderledes i fritiden, hvis det ikke kan være anderledes. 
Det har en betydning for mængden af aktiviteter. 
Samtidig oplever vi at børnene går hjem og har aftaler med børn fra den anden klasse på 
årgangen i stedet for at blive i SFO. 
5. og 6. er inde på skift en uge af gange til inde-undervisning. Herudover kan de komme 
ind til udeundervisning den modsatte uge. Udedagen skal være enten fagligt eller 
trivselsmæssigt funderet.  
Eleverne siger: Det er mystisk at vi ikke må være sammen med de andre på årgangen i 
undervisningen, godt må i klubtiden, men sådan er det bare med regler 
eleverne savner hinanden rigtigt meget.  
Godt at der ikke skal være udeundervisning i skoven en hel uge, men fint med en dag 
eller to om ugen. 
Fag: der er fortsat nødundervisning, derfor er der nogle enkelte fag der er mindre af. 
Det er matematik, dansk og engelsk der bliver undervist mest i. Det kan fx være tysk hvor 
der ikke er så mange lærere der kan undervise i.  
Der er efterhånden rimelig godt fat i at bruge teams til hjemmeundervisning, men fortsat 
lidt sværere for de elever der, også til hverdag ”falder lidt ud” 

 



På 4. årgang er der en enighed om at det at dagen er lidt kortere gør at eleverne har 
nemmere ved at koncentrere sig hele dagen. Og derfor er eleverne mere aktive, også 
sidst på dagen. 
Kan man have fx tysk på klassen, som fjernundervisning – for at gøre så det kan være en 
faglærer der underviser i faget, selvom de ikke lige er en del af årgangen 
 
Trivslen: Der er nogle børn der trives rigtigt godt, især de der har det bedst i mindre 
sammenhænge, hvorimod de der fx har deres bedste kammerat i den anden klasse 
savner dem noget. Men alt i alt klarer de der godt 
4. årgang siger det er rart at have Kværnen for sig selv. Det gælder også i fx frikvarterer – 
hvor der ikke er de store man ”skal spille op til” 
Det er rigtigt godt for de elever der går til nødundervisning, i forhold til deres trivsel. 
De helt små fra 0. årgang ved ikke hvad de er gået glip af, så de ved ikke hvad de 
”mangler” 
Det er svært som forældrebestyrelse at vide hvad de andre forældre mener, da man jo 
heller ikke som voksen mødes med hinanden. 
 
Kommende 0. årgang 
Vi har sendt et brev hjem til alle ”nye” forældre, hvor vi skriver lidt om hvordan og hvad 
vi kan gøre nu. 
Vi må kun holde TOPI samtaler med de børn der er i en udsat position, så det bliver 
desværre ikke alle familier der kan komme ind til det. 
Vi arbejder på hvordan vi, måske, kan have pindsvinesamtaler måske lige inden 
sommerferien, hvis vi er heldige. 
Der har gået lidt langt tid før vi fik endelig besked på hvor mange der fik lov at gå her. 
Det endte med 47 børn, hvor de 9 er fra andet skoledistrikt. Så det bliver to gode hold 
(klasser)  
Vi vil lave en videohilsen fra skolen, så nye børn og forældre så de kan se lidt om hvad de 
kan forvente. 
Kan vi på nogen måde gøre så nye familier kan få hinandens kontaktoplysninger?  
 
Kan der laves noget online med Overlund i forhold til at 6. skal til 7. der. 
 
Der savnes Musical og lejrtur fra eleverne på 6. årgang 
 
I ungdomsklubben er der også åbent igen. Her kommer der en del, især 7. og 8. klasser. 
 
 

 
 

Pkt. 2 Hjemmesiden (20.00-20.30) 
Kristian har foreslået at vi drøfter hjemmesiden – han skriver: ”Et andet punkt vi kunne 
vende, er skolens hjemmeside. Hvordan vil vi der beskrive vores arbejde? Og vores skole? 
Hvilke informationer skal med fra SKB, hvad kan vi fortælle om valg osv.  

Så bliver det ikke kun en coronadagsorden, hvilket måske også ville være befriende      ” 

 
REF: Kirsten og Dan viste og fortalte omkring hvad vi må og ikke må i forhold til indhold 
og udseende, samt hvilke tanker vi allerede havde gjort os 
Vi tænker hjemmesiden skal være ”hvorfor skal man som ny/tilflytter vælge 
Møllehøjskolen” altså som en form for reklamesøjle. 



 
Hvad skal der være under skolebestyrelsen: 
- beføjelser, referater, hvordan gør man som skolebestyrelse, hvordan kan man komme i 
skolebestyrelsen. Årshjul for skolebestyrelsen. Og andet relevant indhold 
 
På næste møde skal det på igen, så der kan bliver ”valgt” nogle der vil skrive noget til 
punktet for skolebestyrelsen. 
 
 
Kan der komme en ”køleskabsseddel” med årets gang i skolen 
 
Kan der sættes op så man kan se hvor personalet er, fx indskoling eller årgang 
 

 

Pkt. 4 Evt. og korte beskeder (20.30-21.00) 
 
REF:  
Hærværk og anden ødelæggelse på skolen 
Randi har skrevet på Facebook i gruppen ”det sker i Bruunshåb” omkring noget 
hærværk der har været på skolen i forrige weekend – Vi opfordrer fortsat til at 
alle holder øje og snakker med deres børn og unge mennesker omkring hvad de 
laver på skolen i weekenden 
 
 
Valg til skolebestyrelsen. 
Der er valg til næste forår, Vi har lige nu valg hver 4 år til skolebestyrelsen. 
Det er også muligt at det kan laves om, så der er valg for halvdelen hvert andet år. 
Det er godt vi allerede nu er i gang med at snakke om det, så vi kan komme i gang 
med at tænke tanker om hvordan vi vil lave valget, så der er mange der stiller op. 
Måske kan skolebestyrelsen lave en lille video og sende ud, både som en hilsen, 
men måske også en lille teaser til at der kommer et valg næste forår. 
Ovenstående skal på som et punkt til næste møde. 
 
 
Der er snart repræsentantskabsmøde i hallen, Jonas vil gerne tage med. 
Det synes bestyrelsen er en god idé 
Hvis der er noget som Jonas skal have med fra Skolebestyrelsen, så kan det 
sendes via mail til Jonas 
 
 
På sidste møde kan vi komme ud til Henriette og holde sommerafslutning. 
 
 
 
Punkter til næste møde: 

- Hjemmesiden, Hvad skal på fra skolebestyrelsens side 
- Valg til skolebestyrelsen, samt video til hjemmesiden fra skolebestyrelsen 

 



 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) 
28. april 19-21 
26. maj 19-21 (mødet er flyttet fra d. 27/5) 
21. juni 18-21 (sommerafslutning) 
 

 

 


