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 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af referat  
 

Godkendt  

3 Kl. 19.15-20.00  
tema: Inklusion 

Majbritt fortalte om, hvad vi gør på skolen for at sikre, at 
Møllevangskolen er en inkluderende skole for alle vores 
elever.  
I store træk handler det om at arbejde på flere felter:  
For alle/de fleste: fx understøttelse af fællesskab og gode 
rutiner ift.  klassemøder, skolevenner mv. og ift 
undervisningen at give mulighed for holddannelse mv. 
For nogen:  fx et særligt tæt samarbejde mellem lærere og 
pæd. på 0. og 1. klasse og lærerne på 6. årgang – dvs. der 
hvor klassen skifter lærere. 
For dem, der har særligt brug for hjælp: fx handleplaner 
for børn med særlige behov, netværksmøder om børn der 
har meget fravær osv. 
 
Henrik opridsede indholdet i afsnit om Inklusion i rapport 
fra EVA ( Udfordringer og behov for viden i folkeskolen), 
som vi har valgt at tage udgangspunkt i på de kommende 
bestyrelsesmøder. 
Et hovedtemai rapporten er, at inklusion er en god ide, men 
at det er problematisk at føre ud i livet. Det kræver bla. en 
god og saglig dialog med forældrene om deres ansvar i at 
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få børnene til at møde frem klar til at modtage 
undervisning med den fornødne respekt for de andre 
elever, læreren og det at skulle lære noget. 
Undervisningsdifferentiering er et must for at kunne lave 
inklusion på den gode måde, der er til gavn for alle 
børnene jf. rapporten. 
 
Bestyrelsen havde en god snak om inklusion og hvordan vi 
gør det bedst på Møllevangskolen,  om hvordan vi får 
forældrene inddraget i at tage ansvar for deres børns 
skolegang og endelig om børnenes tilgang til det at lære. 
Debatten var præget af TV-udsendelserne om 9.z mod 
Kina og Tigermor. 
 
Valgholdene for børn med mod på større faglige 
udfordringer fortsætter til næste år i samarbejde med 
Langkær gymnasium i Tilst. Det er en del af vores arbejde 
med inklusion, som netop skal have blik på alle børnene i 
skolen – både dem der har det svært og dem der har nemt 
ved at lære. 
 
Inklusion kræver et godt sammenspil mellem skolens 
ledelse, det pædagogiske personale, forældre og børn, hvor 
alle tager ansvar for hver deres opgave. 
 

4 Dialogmødet med rådmanden Majbritt refererede fra dialogmødet, der havde tankerne 
om ny folkeskolereform som tema. Der var følgende 
emner oppe at vende: Hvordan kan vi udnytte 
aktivitetstimerne? Hvordan kan vi lave et tættere 
samarbejde mellem institutionerne i lokaldistriktet? Det 
var et fint møde med oplæg fra Sabro lokaldistrikt og med 
plads til drøftelser – også med rådmanden, der bla var 
meget optaget af at høre om vores tidligere 
studiebåndstimer for de største børn.  

 5 Forældrebrevet tilføjelser om 
lockouten 

Der laves en tilføjelse om lock outen af lærerne  og om 
flytningen af SFO-afdelingen fra Spættevej til Vestfløjen. 
Lars sender brevet til Henrik. 

6 Info fra ledelsen Lars fortalte om status på flytningen af SFO-afdelingen. 
Det er besluttet, at flytningen sker pr. 1.august 2013, sådan 
at H-børnene på både kommende 3. og 4. årgang bliver på 
skolen sammen med kommende 3. årgang. Kommende 4. 
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årgang flytter gradvist ind på Vestfløjen. Der bliver her 
lavet et særligt rum til dem. De kan gruppevist fortsat 
benytte Spættevej i efteråret. 
Torvet på Vestfløjen bliver omdrejningspunkt sammen 
med de 2 tilstødende lokaler.  Der laves en Pitten 2. Der 
indrettes et særligt krea-rum, som også skal huse 
håndarbejds-undervisningen. Kurt får et lille kontor på 
Vestfløjen. Den lette adgang til faglokaler skal udnyttes.  
Der er udsendt et forældrebrev til information om 
flytningen.  
Der er også indkaldt til et forældremøde tirsdag den 28. 
maj for at få forældreperspektivet med, på hvordan vi får 
det bedste med fra Spættevej. Der holdes også børnemøder 
om det samme. Børnene bliver ligeledes inddraget i 
indretningen. 
Sidst men ikke mindst så bliver der indkaldt til et særligt 
forældremøde for H-børnene. 
SFO forældrerådet er inddraget i processen på lige fod med 
skolebestyrelsen. 
Vi arbejder på at få optimeret ventilation og lyddæmpning  
på Vestfløjen og har holdt møde med medarbejdere fra 
forvaltningen. Vi undersøger, hvad det koster at få de 
forskellige udendørs faciliteter med fra Spættevej 

7 Næste møde 12. juni. Vi holdet mødet på Al Dente  (et Sweet Deal 
tilbud) 
Forældrerådet for SFO vil gerne deltage i 
skolebestyrelsesmøderne fra august måned. 

8 Evt MD fortalte fra et møde med rådmanden, at skolerne får 
lov til at beholde de penge, der er sparet på lønninger i 
forbindelse med konflikten. 
Det er også aftalt, at lærerne skal have en tablet eller 
bærbar pc for pengene, samtidig med, at det forventes at 
der i Århus skal ansættes i alt 80 lærere næste år for at 
sikre, at børnene får indhentet de timer, de har mistet. 
Nuværende 9. årgang har fået en del undervisning under 
konflikten. Vi har planlagt sådan, at de fleste klasser/fag 
ligger over minimumstimetallet, så vi skylder ikke formelt 
9. årgang timer, men lærerne sikrer, at der i den sidste tid 
inden afgangsprøven bliver fokuseret på prøvefagene. 

 


