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Fraværende: Lotte N. Holbech, Lars Berthelsen, Kasper Holm Rod kom senere 

SAGER TIL EFTERRETNING: 

79. Orientering.  

 Formanden 

- BFU-dialogmøde den 25. november vedr. sammenhængende børneliv 

 

 Skolelederen 

 Afslutning af lærerpraktikanter fra UCL-Jelling. 

 Juleafslutning den 20.december i kirken. 

 

 Rød Fløj 

 

 Gul Fløj  

 

 Grøn Fløj 

 

 Centerklasserne 

 

 SFO – Lønnet praktikant fra UCL frem til juni mdr.  

 

 Medarbejderrepræsentanterne 

  

 Elevrådet 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning i bestyrelsen  

 

(J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2019-12-10 Sagsliste, 

 

Beslutning: Formanden har igen haft kontakt til miljø og teknik ift. Sikker trafikvej til sko-

len. Der har været vejarbejde på Niels Skousvej, og skolen har stadig et ønske om at chika-

nerne fjernes for sikre mere tryghed på vej til skole.   

Skolen bidrager med i arbejdet med at kvalificere BFU og U&L arbejdet med ”Stærke børne-

fællesskaber”. Der er i særlig grad fokus på  

1. Fællesskabsfokus frem for individorientering.  

2. Høje forventninger til alle børn og unge,  

3. Opbygge børns vedholdenhed og robusthed.  

4. Kapacitetsopbygning på dagstilbud.  

5. Barnets i centrum for at, vi gør.   

6. Udvikle kvaliteten i vores specialtilbud.  

 

Indskolingen går i kirke om fredagen i december. God oplevelse for store og små.  

På fredag Lucia på skolen.  

Husk at få skrevet ud når der starter en ny elev i klasserne. Det udfordrer internt på skolen at 

Aula ikke kører optimalt. Fx sikker fildeling.  
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Visiteringer til Centerklasserne er nedafgående. Der er pt. visiteret 1 elev til sommer.  

Elevrådet har haft møde og drøftet hvad indtjente penge kan bruges til. Flere nævner fod-

bold-aktiviteter.  

 

80. Etablering af faglokaler HDS og Musik 

Som fast punkt orienterer ledelsen/byggeudvalget om de seneste tiltag vedr. etableringen af skolens 

kommende faglokaler. Jo længere vi kommer ind i processen jo flere nuancer forholder byggeriud-

valget og ledelsen sig til. Skolen har siden sidste bestyrelsesmøde afholdt flere møder. Status er pt. 

at musiklokalet er blevet ca. 20 m2 større end de første tegninger. Lokalet er nu blevet tegnet til 100 

m2. Baggrunden er erfaringer fra blandt andet Petersmindeskolen. Vi har desuden fået undersøgt 

om der er asbest i loftspladerne. Det er der heldigvis ikke, og skolen er dermed forskånet for øgede 

udgifter til fjernelse af disse. Det må forventes at byggeriet bliver ca. 450.000kr. dyrere end første 

udkast. Ledelsen har drøftet dette med U&L.   

(J.nr.) – PE 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen informeres om nye tiltag siden sidste bestyrelsesmøde  

 

  

Bilag: 2019-11-21 Musik efter 2. byggemøde, 2019-11-26 sammenstilling forslag 2 rev. 

 

Beslutning:  PE informerer om de nye tegninger samt det nye forventede budget. Det forven-

tes at skolen ender i et underskud pga. byggeriet – der forventes/håbes på at skolen får midler 

fra anlægsmidlerne 2021. Næste skridt bliver at der laves en byggerisag, og herefter udbydes 

der licitation. Først herefter kender skolen den reelle udgift til byggeriet.    
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SAGER TIL DRØFTELSE: 

81. Børne- og Familieudvalget og kommende sparekatalog 

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde (under Budgetforliget), så står Børne- og Familieudvalget 

over for, at skulle finde besparelser på ca. 7 mio. kr. Vi forventer, at udvalget peger på de nødven-

dige besvarelser på deres møde d. 12. december. Altså i overmorgen! 

Efterfølgende vil forslagene skulle sendes i høring i perioden frem til d. 23. januar 2020. Vores næ-

ste møde er først den 28. januar 2020. Høringsmaterialet forventes at blive sendt ud d. 13. december 

2019.  

Hvorvidt vi på Mølholm Skole får behov for at flytte rundt på vores møde vil afhænge om vi bliver 

påvirket direkte af besparelsesforslagene og konsekvenserne heraf. Det vil først stå klart efter d. 12. 

december.     

 

Skoleledelsen forslår en drøftelse og beslutning om evt. flytning af mødet den 28. januar 2020 til en 

anden dag. Skolelederen foreslår torsdag den 9. januar 2020 kl. 19-21. 

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag:  

 

Beslutning:  Når høringsmaterialet sendes ud drøfter formanden og ledelsen de evt. konse-

kvenser for Mølholm Skole. Hvis formanden og ledelsen vurderer at der skal udarbejdes et 

høringssvar fra bestyrelsen sættes udfærdiger formanden dette og sender det rundt til besty-

relsen, hvor der kan kommenteres/gives feedback. Hvis der er behov for ekstra møde vil 9. Ja-

nuar være i spil.   

 

    



MØLHOLM SKOLE Mødedato: 10. december 2019  Side 72 

Skolebestyrelsen 

 

Z:\¤Uddannelse & Læring\¤Mølholm Skole\mo_skole\Word\Skolebestyrelsen\2019-20\2019-

12-10 dagsorden åben og referat.docx 

 

 

   

SAGER TIL BESLUTNING: 

82. Revidering af handleplan for mobning  

Alle skoler i landet skal have en synlig strategi for mobning. Det er lovpligtig.  

I Vejle Kommune (Uddannelse & Læring) anlægges der en bred fortolkning af mobning el. lign. 

Det betyder, at skolerne også skal kunne udarbejde en handleplan i særlige sager omkring mobbe-

problematik. Det gør skolen allerede, og den følger vi også fremadrettet. Mobning er en kompleks 

størrelse, hvilket kræver flere indsatser over tid. Hurtige og korte processer fører ofte ikke til at 

mobning forsvinder, der skal derimod arbejdes med elevernes sociale forståelse, aflæring af tillærte 

”uhensigtsmæssige” strategier (fx ændre sprogbrug), og mere meningsfuldhed i fællesskabet (klas-

sen/årgangen osv.). Der er med andre ord ingen hurtige løsninger på mobbekulturer.  

    

Vi har efter en gennemlæsning samt sparring med skolens ressourcepersoner fundet det nødvendigt 

med en revidering/ændring primært i diverse formuleringer er ikke tidssvarende når vi også skal 

sammenholde vores strategi og handleplan med DanskCenterForUndervisningsMiljø (DCUM) og 

deres 8 karakteristika for mobning.  

 (J.nr.) – PE, AØ 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

- at skolebestyrelsen godkender den reviderede handleplan og strategi. 

 

 

Bilag: Strategi for ”Nej tak til mobning”  

 

Beslutning: Ledelsen informerer om de få ændringer og bestyrelsen godkender den revide-

rede strategi. Bestyrelsen nævner at det ligger i fin tråd med skolens værdigrundlag.  

 

83 Flyer:  

Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra Skolebestyrelsen? 

 

Beslutning: Bestyrelsen ønsker glædelig jul og med ønsker om udvidelse af vores bygninger.  
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____________________________________ ___________________________________ 

Anne Meldgaard Frandsen   Lars Bertelsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Steen Møller    Palle Thomsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lars Buksti    Morten Funder 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Nygaard Holbech    Mads Pihlman  

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Blichfeldt   Kasper Holm Rod  

  

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Anders Juul Jensen    

 

 

Mødet afsluttet kl.18.30  

Næste møde 28. januar 2020 kl. 19.00 til 21.00 


