Den 6. November
2013 REFERAT
Skolebestyrelsesmøde

Ordinært møde kl.19.00 – 21.00

Forældrerepræsentanter

Henrik Højer (Marie 2.A, Bertram 9.B) HH
Bo Elrum Hansen (Kamilla 9.F) BH orlov
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 3.B) JV
Mette Damsø (Sune 8.C) MD
Christina Fabricius (Freya 0.b) CF afbud
Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a) DJ,
Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b,
Jonas 5.a, Toke 9.a) EO
Morten Knudsen MOK
Lisbeth Mathiasen LIME
Elevrådsrepræsentanterne var der afbud fra
Majbritt Jensen MAJE
Lars Hansen LAHA
Randi Østergaard RAOS med under økonomi

Medarbejder repræsentanter

Skolens ledelse

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra sidste
møde
Økonomi

Godkendt.

3

RØ fortalte om økonomien for undervisningen og SFO
ved hjælp af print fra det nye økonomiprogram.
På skoledelen forventes, at vi teknisk set går i 0. Vi skal
overføre lønmidler til stillinger oprettet pga lockouten
(dvs. vi skal have overskud til det), samtidig har vi fået
lov at bruge af tidligere overskud til større indkøb,
herunder nyt nøgle system (formelt et underskud).
SFO delen forventer at gå i balance for året, samtidig
med at der bliver lavet større indkøb dvs. brug af
formuen.
Skolebestyrelsen spurgte ind, hvordan vi sikrede at det
nye rengøringsfirma overholder gældende dansk
lovgivning. RØ fortalte, at det er kommunen centralt der
ansætter firmaet efter udbud. Vi undersøger videre.
Vi har underskud i kantinen. Det drøfter vi på et senere
skolebestyrelsesmøde.
Skolebestyrelsen var glade for den overskuelige
afrapportering. Bestyrelsen ønsker at blive orienteret
flere gange årligt om økonomien.
Bilag vedlagt
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Folkeskolereformen

MJ fortalte om indholdet i den nye skolereform og de 3
vigtigste må. Alle skal blive så dygtige de kan.
Betydningen af børnenes sociale baggrund skal
mindskes. Fokus på trivsel.
Spørgsmål til kompetenceudvikling for skolens
pædagogiske personale.
Drøftelse af praksis for holddeling. Der er resurser på
alle årgange i form af resurselærere primært i dansk.
Lærerteamet på årgangen vurderer hvordan resurser
bedst bruges.
Spørgsmål til arbejdspladser til personalet. Vi har
efterhånden fået lavet en del arbejdspladser. Afklaring
via MUS om hvad behovet er. Fælles workshop bla om
hvordan arbejdspladser kan indrettes, så vi dækker de
forskellige behov der er.
Bilag vedlagt

5

Kommende møder

Den 11. november kl. 16 Møde om IT strategien for
B&U (valgmøde på skolen
Den 12. november Fælles bestyrelsesmøde med
dagtilbuddene Møllevang og Charlottehøj kl. 19.00 –
20.30 i kantinen
Den 25.11 temamøde om unge og alkohol på
Centralværkstedet.
Åben skole 4. december julehygge
Næste skolebestyrelsesmøde d. 4. dec. Kl. 18.30 med
en lille julefrokost og en kort dagsorden

6

Eventuelt

Ønske om at klokken skal ringe indenfor også. Det
undersøges
Næste møde: Område Viborgvej skal udarbejde fælles
rammer for forældrekommunikation.
I den anledning drøftes på næste møde
Møllevangskolens nuværende kommunikation med
forældrene via intra.
Vi åbner sammen de klassesider for de klasser , hvor
forældrene har børn for at danne os et fælles overblik
over den bedste praksis.

Punkter der skal med på fremtidige møder:
Efteruddannelse ift. inklusionsbørn
Kommunikationsstrategi for Møllevangskolen
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