
 

 

 

Dagsorden 
 

For møde nr. 10 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Onsdag den 12. juni 2019 

 

Kl. 17.00 – 19.00 

Herefter afslutningsspisning 

 

  
Mødelokale 2 

 

 

 

SAGER TIL EFTERRETNING: .................................................................................................... 64 
63. Orientering. .............................................................................................................................. 64 

SAGER TIL DRØFTELSE: ........................................................................................................... 64 
64.  Skoleårets planlægning – centerklasserne ............................................................................... 64 

SAGER TIL BESLUTNING: ......................................................................................................... 65 
65. Skoleårets planlægning – lokaler/bygningsønsker ................................................................... 65 
66. Årsberetning 2019 .................................................................................................................... 66 

67. Udtrædelse af skolebestyrelsen ................................................................................................ 66 
68. Mødetider i skoleåret 2019/2020 ............................................................................................. 66 

Flyer: .............................................................................................................................................. 66 

 



MØLHOLM SKOLE Mødedato: 12. juni 2019  Side 64 

Skolebestyrelsen 

 

Z:\¤Uddannelse & Læring\¤Mølholm Skole\mo_skole\Word\Skolebestyrelsen\2018-19\2019-

06-12 dagsorden åben.docx 

 

Fraværende: Nadia, Ida, Lars Bertelsen, Anne Marie, Lisette 

SAGER TIL EFTERRETNING: 

63. Orientering.  

 Formanden 

 Skolelederen  

 Rød Fløj 

 Gul Fløj  

 Grøn Fløj 

 Centerklasserne 

 SFO 

 Medarbejderrepræsentanterne  

 Elevrådet 

 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning  

 

(J.nr.) – KP 

 

Bilag: Sagsliste,  

 

Beslutning: Forældremøde med de nye forældre – godt møde. Skolens værdier i fokus. En vel-

overstået Kulturmesse. Opfordring til at skolen deltager i Vejle Folkemøde først i juni. Foræl-

drene i centerklasserne har været på besøg – nogle har ventet på pladsen siden november.

  

 

SAGER TIL DRØFTELSE: 

 

64.  Skoleårets planlægning – centerklasserne 

Der er nu tilmeldt 78 elever i centerklasserne efter de sidste visiteringer. Vi skal ansætte ny afde-

lingsleder til centerklasserne og en barselsvikar for det kommende skoleår. Vi vil bede to forældre-

valgte om at træde ind i ansættelsesudvalget – dato for samtaler kender vi på mødet. 

 

Skoleledelsen forslår drøftelse 

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag:  

 

Beslutning: Der er 80 elever til det kommende skoleår. Der er mange interesserede lærere og 

ledere til de to stillinger. Samtaler den 20. juni fra 14 – 21. Palle og Steen deltager i ansættelse 

af afdelingsleder. Anne og evt. Palle deltager til lærersamtalerne. Morten kan kontaktes til 

den tidlige samtale. 
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SAGER TIL BESLUTNING: 

65. Skoleårets planlægning – lokaler/bygningsønsker 

Skolen får et problem i skoleåret 2020/21 med faglokalet til Håndværk og Design. Faget kommer til 

at fylde mange lektioner på skemaet, da der skal være lektioner fra 3. klasse og frem til og med 8. 

klasse, hvor faget de sidste 2 år er valgfag. Problemet betyder, at vi allerede i dette år skal tænke på 

at handle på problemstillingen. Lige nu deler Håndværk og Design lokaler med Natur og Teknologi 

og det er ikke ”smertefrit”. 

Vi har lang tid haft i tankerne at flytte Håndværk og Design til det nuværende musiklokale, der lig-

ger over for sløjdlokalet. Det vil samle fagene Håndværk og Design på et samlet sted på skolen i 

stedet for som nu, hvor lokalerne ligger langt fra hinanden. I tilgift ligger skolens digitale værksted i 

samme område og kan også tilgås fra lokalerne. I praksis betyder det også, at eleverne ”ikke for-

svinder”, når de går mellem lokalerne. 

Skolens ledelse skal have et møde med forvaltningen den 1. juli om problemstillingerne. Desværre 

er der lange udsigter, hvis problemet skal løses med midler fra anlægsbevillingerne. Som vi kan se 

mulighederne lige nu er der tre måder at løse lokaleproblemerne på: 

1. Skolen bygger et modulbyggeri ud for indskoling/mellemtrin til musik for skolens egne 

midler. Håndværk og Design flyttes ned i det eksisterende musiklokale.  

2. Skolen ombygger scenen til et musiklokale. Håndværk og Design flyttes ned i det eksiste-

rende musiklokale. Af ulemper kan nævnes, at musiklokalet ikke bliver så stort og scenen 

bliver nedlagt. 

3. En løsning, som vi skitserede på aprilmødet er at flytte musiklokalet i hallens cafeteria, der 

lige nu er SFO for 3. klasserne. Her er et lidt større lokale med øvelokaler, hvor eleverne kan 

træne. Modellen har været præsenteret i MED-udvalget, som anbefalede en anden model, da 

det var en dårlig løsning både for musik og SFO 

 

Skolebestyrelsen kan på mødet drøfte og tage stilling til, hvilken model skolen skal arbejde videre 

med. Model 1 og model 2 vil ”tømme kassen” på skolen og vil gøre, at skolen ikke i 2020 har mid-

ler at overføre. Et budget til byggeri i forhold til 1 og 2 vil løbe op i ca. 2,3 mio kr. 

 

(J.nr.) – KP 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen drøfter punktet 

 

  

Bilag: 

 

Beslutning: Skolen går i en hård forhandling om at få midler til at dække en del af omkost-

ninger til et nyt byggeri – vi arbejder på en løsning med et nyt byggeri. Forberedelseslokaler 

skal også tilgodeses. 
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66. Årsberetning 2019 

Skolebestyrelsen skal her i juni aflevere sin årsberetning for skoleåret 2018/19. Formanden laver et 

forslag på baggrund af årets gang på skolen og i bestyrelsen. Det drejer sig blandt andet om foræl-

dretilfredshedsundersøgelsen, pladsmanglen i centerklasserne og skolens jubilæum. På mødet drøf-

tes forslaget og en endelig årsberetning godkendes. 

 

(J.nr.) – KP 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 Til drøftelsen og godkendelse 

 

Bilag: Årsberetningen 

 

Beslutning: Godkendt med små rettelser af kommaer 

67. Udtrædelse af skolebestyrelsen 

Christina Holmbjørn ønsker af private årsager at træde ud af skolebestyrelsen – i stedet træder Mor-

ten Funder ind i bestyrelsen. Morten er den sidste suppleant på almenskolen. 

 

(J.nr.) – KP 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 Til godkendelse 

 

Bilag:  

 

Beslutning: Godkendt 

68. Mødetider i skoleåret 2019/2020  

Skoleledelsen har forslag til mødetidspunkter for skolebestyrelsen.  

Ledelsen forslår følgende datoer: 27/8, 2/10, 12/11, 10/12 (julefrokost), 28/1, 9/3, 15/4, 18/5 og 

10/6 (sommerfrokost). Alle møder starter kl. 19 og forventes afsluttet kl. 21 – på nær mødet i de-

cember og juni fra 17- ca. 21 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 - at skolebestyrelsen godkender datoer for møder 

 

Bilag:  

 

Beslutning: Godkendt 

Flyer:  

Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra Skolebestyrelsen? 

 

Beslutning:  
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____________________________________ ___________________________________ 

Anne Meldgaard Frandsen   Lars Bertelsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Steen Møller    Anne Marie Hauge 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lars Buksti    Christina Holmbjørn/Morten Funder 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Nygaard Holbech    Lisette Nickelmann  

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Blichfeldt   Nadia Mustapha El-Ahmad 

   

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Ida Nygaard Bertelsen    Line Møller 

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.00 

Næste møde 27. august 


