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Fraværende:  

SAGER TIL EFTERRETNING: 

70. Orientering.  

 Formanden 

 Deltagelse i møde med BFU 

 Skolelederen 

 Røgfri skoledag 

 Profilfilm på Mølholm Skole  

 Rød Fløj 

 Gul Fløj  

 Grøn Fløj 

 Svæveflyvning 

 Centerklasserne 

 SFO 

 Medarbejderrepræsentanterne 

Velkommen til medarbejderrep. Mads Pihlman  

 Elevrådet 

 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning  

 

(J.nr.) – KP 

 

Bilag: Sagsliste,  

 

Beslutning:  

71. Skoleårets opstart 

Skoleåret er startet planmæssigt op. Vi har lige nu 540 elever på almenskolen, og der er nu tilmeldt 

81 elever i centerklasserne efter de sidste visiteringer. De nyansatte er også kommet godt i gang. 

Det drejer sig som afdelingslederen i centerklasserne, 2 lærere i centerklasserne og en Trainee-stu-

derende på almenskolen. 

Vi har haft en del medieopmærksomhed i forbindelse med opstarten, TV2 var den første skoledag 

for 0. klasserne, for at fortælle om overgange, og om hvordan de blev så skånsomme for børnene 

som muligt. Det blev sendt direkte på TV2. Opmærksomheden er også gået til Carsten Andersen 

med sit 40 års jubilæum og til Kristian, fordi han har valgt at stoppe som skoleleder. 

Tirsdag var det Kanal94, der lavede et kort interview med en forælder om trafiksikkerheden på sko-

levejene. 

 

Skoleledelsen forslår drøftelse 

 

 (J.nr.) – KP 

 

Bilag:  

 

Beslutning:  
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72. AULA 

Aula er vores nye kommunikationssystem mellem skole og hjem, og det skulle være sat i gang alle-

rede efter sommerferien 2019. Der har været startvanskeligheder, så starten er udsat til efter efter-

årsferien 2019. Det er både i forhold til kommunikationsmodellen og i forhold til skolens hjemme-

side. Lige nu arbejde vi på skolen på begge platforme, så vi er klar efter efterårsferien til at tage den 

nye platform i brug. 

 

(J.nr.) – KP 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen orienteres om Aula 

 

  

Bilag: 

 

Beslutning: 

SAGER TIL DRØFTELSE: 

73. Ombygning af lokaler/bygningsønsker 

På sidste møde omtalte vi problemerne med Håndværk og Design og Musiklokalet. Skolen havde 

før sommerferien et møde med forvaltningen om en helhedsplan for området. Vi fortalte, at vi 

kunne støtte projektet med frie midler fra skolen, og det var der selvfølgelig interesse for.  

Der er stor interesse fra forvaltningen side til at få fjerne pavillonerne ved Rød og Gul Fløj.  

Vi er efterfølgende blevet præsenteret for 4 planer, hvor kun én af planerne løser de problemer vi 

har med lokaler. Plan 4 betyder at HDS flyttes fra den nuværende placering og til en placering i mu-

siklokalet. Der bygges et nyt musiklokale i forlængelse af gymnastikfløjen og scenen bliver musik-

lokale 2 til indskoling og centerklasser. Lærerforberedelsen flyttes til den nuværende kælderetage 

under Gul Fløj. 

Skolen fortsætter dialogen med møder primo september. 

 

(J.nr.) – KP 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen drøfter punktet 

 

  

Bilag: 4 forslag til ændringer 

 

Beslutning:   
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74. Forældremøder 2019 

Skolen har lavet det forslag, der omhandler de forældremøder, der er først i skoleåret. Temaet er ar-

bejdet i skolebestyrelsen – skolebestyrelsesvalget i foråret 2020, samt områderne fra Forældretil-

fredshedsundersøgelsen – trafikforhold omkring skolen og skolens fysiske rammer. De fysiske ram-

mer er blandt andet nye rammer for Håndværk og Design. Ligeledes kan der tales om ansættelse af 

ny skoleleder. 

 

(J.nr.) – KP 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 Til drøftelsen  

 

Bilag: Plan for forældremøder 

 

Beslutning:  

Flyer:  

Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra Skolebestyrelsen? 

 

Beslutning:  
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____________________________________ ___________________________________ 

Anne Meldgaard Frandsen   Lars Bertelsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Steen Møller    Palle Vestergaard 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lars Buksti    Morten Funder 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Nygaard Holbech    Mads Pihlman  

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Blichfeldt   Elev 1 

    

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Elev 2     Elev 3 

 

 

Mødet afsluttet kl. 18.30 

Næste møde 2. oktober 


