Skolebestyrelsen var samlet til et seminar på Rudbøl Grænsekro i november 2014. Formålet med seminaret
var blandt andet at blive mere præcise om det arbejde skolebestyrelsen skal udføre over de næste 4 år.

Det vil vi i skolebestyrelsen på Mølholm
Skole:
Skolebestyrelsen skal arbejde på at få skabt resultater for skolen. Skolebestyrelsen vil
arbejde for at skolen bliver attraktiv for både elever, personale og forældre. Kvaliteten af
skolens ydelser skal være helt i top – vi vil have ”den bedste skole”. Skolen skal have et
godt studiemiljø og skolen skal være med til at forme og danne eleverne efter skolens
værdier. Skolebestyrelsen vægter samtidig arbejdsmiljøet og undervisningsmiljøet, så
Mølholm Skole bliver en attraktiv arbejdsplads, hvor mange ønsker enten at gå i skole
eller ønsker ansættelse!
Skolebestyrelsen er en bestyrelse med skolepolitiske holdninger og ønsker at have en tæt
kontakt til det politiske system. Målet er at øge den politiske bevågenhed overfor
skolerne generelt og Mølholm Skole i særdeleshed. Skolebestyrelsen vil aktivt gå ind i et
samarbejde med andre bestyrelser i Vejle Kommune.
Skolebestyrelsen skal være i dialog med de mennesker, som medlemmerne
repræsenterer. Det sker i form af opsøgende virksomhed og møder. Skolebestyrelsen vil
gerne sparre og støtte ledelsen i arbejdet for og med skolen.
Skolebestyrelsen er nysgerrig på at få skabt samarbejde med lokalsamfundet – hvilke
samarbejdsmuligheder er der? Skolebestyrelsen vil arbejde for, at frivillige i endnu højere
grad bliver en del af skolens hverdag til gavn for skolens elever. Musikskolen,
ungdomsskolen, kirken og idrætsklubber skal være faste samarbejdspartnere.
Det er vigtigt for skolebestyrelsen at holde fokus på skolens kerneydelser:
o Undervisningen af eleverne fra 0. – 9. klasse
o Undervisningen af eleverne i specialklasserækkerne
o Skolefritidsordning for eleverne fra 0. – 6. (7.) klasse og ungdomsklub fra 7. klasse
– 18 år
På skolebestyrelsesmøderne er ”Nyt fra afdelingerne” et fast punkt under efterretninger Og
temaer fra afdelingerne vil skiftevis være til drøftelse.
På hjemmesiden/Forældreintra skal det være tydeligt, hvordan man som forældre får fat i
skolebestyrelsen.
Konkrete tiltag fra skolebestyrelsen
o Der deltager minimum en forældrerepræsentant i pædagogiske arrangementer på
skolen.
o Skolebestyrelsen er repræsenteret med minimum 1 forældrerepræsentant på ét
forældremøde om året.
o Skolebestyrelsen er sammen med skolens ledelse aktive i forhold til den lokale
presse

