december 2017

Glædelig jul til alle på Møllehøjskolen
”Vi er alle glade, når vi går hjem fra skolen og glæder os til at komme igen”
Sådan lyder Møllehøjskolens vision. For at denne vision kan udmøntes, kræver det en positiv og balanceret
indsats og indstilling fra alle, som har relation til vores fælles skole. I skolebestyrelsen mærker vi denne positive indsats fra mange sider af.
Vi mærkede det her i november, hvor vi igen holdt en ERFA-aften for alle årganges forældreråd. Det er en
begyndende tradition, hvor vi på kryds og tværs af årgangene får sat ord på det vigtige arbejde, vi som forældre kan bidrage med via den daglige kontakt til vore børn og til skolen – og når forældrerådene laver arrangementer på de enkelte årgange. Det er utrolig positivt, når vi møder engagerede forældre, som bakker
op om vores fælles skole. Det er også som skolebestyrelsesmedlem positivt, når en forælder foreslår: ”Skal
vi ikke lave en støtteforening for skolen – for vi vil fortsat gerne have en relation til skolen, når vi ikke længere har børn på skolen”. Den ide lader vi lige hænge lidt…
Det er også rigtig positivt at tænke tilbage på den opbakning, som rigtig mange viste til skolen lørdag den 2.
september, hvor vi holdt jubilæums- og indvielsesfest på skolen i perfekt sensommervejr. Jeg har ofte sagt
og tænkt, at de fysiske rammer for vores skole er af mindre betydning, blot vi får fyldt en lærerig, positiv og
konstruktiv holdning ind i skolens undervisningslokaler. Men jeg må nu korrigere mig selv og sige, at det
virkeligt løfter potentialet for trivsel og læring at færdes i - og mærke energien og roen i de nye lokaler, som
vi har fået på skolen i indskolingen, administration, billedkunst og madkundskab. Og i den sammenhæng
skal vi ikke glemme de nye legepladsarealer, som ikke engang er helt foldet ud endnu.
I skolebestyrelsen har vi i samarbejde med skolens ledelse og personale i 2017 indført en praksis om, at
børnene ikke har adgang til mobiltelefoner i skoletiden. Denne praksis er indført efter megen nøje overvejelse; for et af de spørgsmål, som rejste sig under diskussionen, var: ”Behøver vi firkantede regler på Møllehøjskolen?”. Det tror jeg generelt ikke vi behøver, men jeg har næsten kun mærket positive tilbagemeldinger efter at denne ene regel er blevet indført.
Vi ser alle frem mod årsskiftet og de forhåbentlig hyggelige og rare juledage, hvor der kan blive lidt ekstra
tid til at tale med – og være sammen med - vore børn. Tid til egen eftertænksomhed over skolelivet, forældrerollen, familielivet og livet som ansat på Møllehøjskolen. I den sammenhæng vil jeg gerne takke alle forældre og børn for opbakningen til Møllehøjskolen i 2017, og tak til skolens personale for den udviste faglighed, som går hånd i hånd med engagement, omsorg, godt kollegialt samarbejde og lydhørhed for, hvad
hver enkelt skoledag bringer.

Rigtig glædelig jul til alle.
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