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Skolebestyrelsesmøde 
Møde med SFO forældreråd kl. 18.00-19.00 

Ordinært møde Kl.18.00 – 21.00 

Forældrerepræsentanter 

 

 

 

 

Henrik Højer (Marie 1.A) HH 

Line Vonsek (Albert 1.A) LV  

Bo Elfrom Hansen (Kamilla 8.F) BH           

Fraværende         

Juma Kruse (Evelyn 7.C)  JK     

Jeannette Vinge Venderby (Thejs 2.B) JV 

Mette Damsø (Sune 7.C) MD     Fraværende 

Ophelia Carlson (Noah 4.B) OC                    

Medarbejder repræsentanter Morten Knudsen MOK 

Lisbeth Mathiasen LIME                              

Skolens ledelse Majbritt Jensen MAJE 

Lars Hansen LAHA 

SFO-Forældreråd 

Lea Jans (Mathias 2.B) 

Ivan ( Daniel 0.B) 

Ditte (Falke 0.A) 

  Referat 

 pkt.  
 

1. Samarbejdsflader og møde-  

          hyppighed mellem skolebestyrelse  

         og forældreråd 

Pkt.  

 

 

2. Status på projekt 

           Landsbyfællesskab i uge 41. 

Pkt.  

 

 

 

 

 

 

        3. Temaer til næste møde 

Pkt. 4. Evt 

Der aftales flere årlige møder mellem skolebestyrelsen 

og forældrerådet. Samarbejdsflader kunne være  

høringssvar til sager, der omhandler SFO 

Lokale børn i den lokale skole.  

Hvordan vi laver den bedste skole lige netop for 

vores børn 

Konkrete tiltag for skolen 

 

Der ønskes et samarbejde mellem skole og Dagtilbud 

om at skabe mere liv i lokalområdet: fx markedsdag, 

udflugt til botanisk have. 

Desuden er der et projekt i gang med 90 studerende fra 

lærer-, pædagog-, socialrådgiver og diakonuddannelsen 

som et led i deres uddannelse i at arbejde tværfagligt. 

Møllevangen har fået mulighed for at stille dem 9 

udfordringer med fokus på lokalområdet. 

 

Aktuelle emner ??     

Intet til eventuelt 
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1 Godkendelse af dagsorden   

til skolebestyrelsesmødet 

                                                                   Godkendt 

2 Godkendelse af referat  

 

  Godkendt 

3 Valg til skolebestyrelsen Henrik, Juma, Anita opstiller.  

Der skal således ikke afholdes valg. 

Der er dog ingen suppleanter 

4 Evaluering af dialogmødet Der var meget få, der deltog i mødet, men dem der kom 

var i en god og gensidig debat og fik gode erfaringer 

givet videre til hinanden om  arbejdet i klasserne. 

Vi fortsætter dialogmøderne 

 

Vi skal bruge lærerne og pædagogerne mere til at 

reklamere for møderne på skolen. Opslag på gangene. 

Sms service som reminder til møderne 

Måske skal man starte med et alm. forældremøde og der 

efter have dialogmøde. 

Vi fortsætter debatten om, hvordan vi får flere forældre 

til at møde frem på næste møde 

 5 LUP Majbritt uddelte den Lokale Udviklings Plan for 

Møllevangskolen. Planen er skrift/værktøj til dialogen 

med områdechefen 

Der er udvalgt indsatsområder. Nogen er gældende for 

hele kommunen og nogen er gældende for 

Møllevangskolen 

 

Fælles  indsatsområder: 

95% målsætning 

Inklusion 

Lokale indsatområder: 

Medarbejder trivsel 

Lokale børn i den lokale skole 

Kommunikation 

 

Majbritt gennemgik de forskellige indsatser. 

6 Status på udskoling praksis Udsættes 

7 Status for Center for kommunikation Majbritt fortalte om de nye tiltag for at sikre, at vi 

fortsat kan have afdelingen for børn med høretab. 

Antallet af børn med høretab i specialtilbud er dalende, 

hvorfor der er åbnet op for børn, der har svært med 

sproget. Vi har en meget stor erfaring på området.  

8 Orientering fra ledelsen 

Status på 10. klasser 

 

Byrådet træffer den endelige beslutning d. 19. december 

Vi forventer at der kommer op til 6 10. klasser, hvilket 

der er plads til på skolen. Vi skal i et samarbejde med de 
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Noter fra dagens møde 

Bedre annoncering af møder  - også af skolens personale 

Foredrag med tema 

Rytmik og musik for vuggestuerne i lokalområdet på skolen 

Kreativ skole på Risskov kunne tilbydes plads på Møllevang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar om skolestruktur 

øvrige skoler, der skal have 10. klasser finde frem til de 

linjer som netop Møllevangskolen skal udbyde.  

 

Vi arbejder pt med logistikken ift de nye klasser skal 

være, hvornår de skal møde etc. således at vi får dem 

startet på en god måde til gavn for alle vores børn og 

skolen som helhed.  

Vi vil løbende informere om projektet med 10. klasser 

på Møllevangskolen 

 

Vil skolebestyrelsen lave et høringssvar i denne runde: 

Vi afventer 

9.      Næste møde 15. november, 19.00 

12. december  med lidt julehygge kl. 17.00 

10  Evt. LIMA fortalte om det forestående  områdekursus for 

SFO, nogle lærere og alle andre pædagoger i 

lokaldistriktet 

11  Kommende møder Tema: Flere forældre til møderne 

LUP 


