
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 2. marts kl. 17-19 på Møllehøjskolen 

Afbud: Henriette 

Tilstede: Stine, Anders, Helle, Majbritt, Jonas, Hanne, Kristian, Villads, Astrid, Maja, Alfred, 

Flemming, Helle, Kirsten, Dan 

 

 Velkommen v. Stine 
 

Pkt. 1 Husrødderne 
REF: Husrådet er begyndt igen og det er aftalt at det er det ”gamle” husråd der 
sidder, da de ikke rigtigt nåede at være husråd. 
Der snakkes om frikvarterer nu hvor Coronazonerne er væk igen. Fx hvordan man 
kan finde sine kammerater fra årgangen. Der snakkes også om at det er dejligt at 
kunne lege på tværs af årgange igen. 
Der snakkes også om hvordan man sidder til morgensamling. 
 

Pkt. 2 Samarbejde mellem skole/fritid og foreningsliv 
Temadrøftelse oplæg v/ Anders 
REF: Anders fortæller om forskellige måder at samarbejde mellem foreningslivet og 
skole/fritidsdelen. Der blev snakket forskellige eksempler på hvor vi har forsøgt 
samarbejde allerede. Det er vigtigt at vi har et fokus, eller et mål med samarbejdet, så vi 
ved hvad børnene får ud af det, samt hvad de evt. mister. Skal det være for familiens 
skyld, så de kan have ”overstået” sport og andre aktiviteter fx kl. 17, så de ikke skal køre 
rundt til sport, men kan være hjemme i familien. Det kan give mening at det er tænkt 
som en form for appetitvækker til de forskellige foreningslivsdage, så børnene bliver 
præsenteret for en masse forskellige sport og fritidsaktiviteter og derved bliver 
opmærksomme på hvad der er de kan gå til. Kan man måske uddanne ung-trænere der 
kan hjælpe med at have en sportsaktivitet kørende i SFO/klub tiden.  
Husrådet siger det er vigtigt at det er aktiviteter hvor alle kan være med til, så det ikke 
bliver konkurrence som fx at man skal ud og spille kampe eller lignende. Det kan også 
være børnene der går til noget, kan vise det til andre. Det er også godt når der fx er 
showkamp i hallen, men skøre regler. Så det er vigtigt at tænke på om det skal være 
noget sjovt for alle, men om det skal være almindelig træning. Det er vigtigt at vi tænker 
over at der er mange forskellige slags foreninger ud over sport, som også er interessante. 
Det kunne være med til at give nogle gode og interessante aktiviteter i både SFO og klub. 
Vi arbejder videre med det i både SFO og klub, fx med nogle prøvehandlinger. 

 

 



Pkt. 3 Dialogmøde om fremtidens skolestruktur i Viborg kommune 
Til drøftelse – hvilke input har vi fra Møllehøjskolen? Elever, 
forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledelse.  
REF: Hvordan bliver de børn valgt ud som skal flytte til en anden skole i det 
udvidede skoledistrikt? 
Hvordan vil man fragte børnene rundt i busserne? Og hvad koster det i ekstra 
buskørsel? Hvad betyder det for de enkelte børn, hvis de går på en skole der 
ligger langt fra hvor de bor? Hvem skal børnene gå til fx sport med?- der hvor de 
bor eller der hvor de går i skole? Og hvad betyder det for børnene? 
Hvordan vil man udvælge hvilke skoler der i perioder skal have en klasse mindre i 
en årgang? Hvad betyder det for personalet på skolen? Skal lærere flytte rundt 
mellem skolerne når der flyttes årgange?  
Hvordan tænker man at lave gennemsigtige kriterier, så forældre og borgere har 
mulighed for at se hvor man kan forvente at gå i skole, hvis man køber et hus et 
bestemt sted? 
Hvor mange klasser skal på nuværende tidspunkt splittes op og eleverne deles ud 
på andre skoler? 
Hvordan vil man tage ved lære af de kommuner der allerede har forsøgt med de 
her ekstra store skoledistrikter og nu er i gang med at rulle det tilbage? 
Hvordan kan man inddrage forældrene i de områder hvor der er meget små 
klasser, så de kan være en del af at få løst det lokalt, på en måde så de kan være 
med til at løse opgaven lokalt? 
 
Dokument er vedhæftet mailen 
 

Pkt. 4 Fællesskabsdag den 2. april 
Dan og Kirsten orienterer om planerne for fællesskabsdag. Hvordan kan 
skolebestyrelsen involveres? 
REF: Fællesskabsdagen til april bliver med fællesskabende aktiviteter, hvor 
familierne kan gå rundt sammen og være en del af aktiviteterne. Der er rakt ud 
fra borgerforeningen i Bruunshåb omkring datosammenfald i forhold til at holde 
byen ren. – Vi kan godt se os hjælpe på en måde med den dag i forbindelse med 
at holde rent udenfor. – Kristian tager det med tilbage til borgerforeningen. 
 

Pkt. 5 Valgmøde 
Hvordan afvikles det? Vi kigger på det tilsendte materiale og planlægger aftenen. 
REF: Kristian har lavet et udkast til en invitation. 
Kan det være en god idé at skrive på hvem der genopstiller og nyopstiller, så det 
er tydeligt hvor mange der ”mangler”. 
Vi holder valgmødet i Sejlet på skolen. Skolen sørger for lidt forplejning. 
Er det en mulighed at vi på en måde kan have en 0. årgangsrepræsentant der kan 
deltage ved bestyrelsesmøderne? 
 

Pkt. 6 Korte beskeder 
 
Skoleleder: Indskrivning 
Formand 
Undervisning 
Fritid 



Øvrige 

 

Pkt. 7 Evt. 
 
Ændringer til mødekalenderen (Majbritt og Dan)? 
 

 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 (Majbritt og Dan kommer med forslag til ny dato) 
- Skole-foreningssamarbejde 
17. maj 17-19 – (Majbritt og Dan kommer med forslag til ny dato) 
16. juni 18-21 (Sommerafslutning) 
 

 

 

 

 


