Skolebestyrelsesmøde Den 8. januar 2014
Skolebestyrelsesmøde

Ordinært møde kl.19.00 – 21.00

Forældrerepræsentanter

Henrik Højer (Marie 2.A) HH
Bo Elrum Hansen (Kamilla 9.F) BH Sygemeldt
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 3.B) JV afbud
Mette Damsø (Sune 8.C) MD
Christina Fabricius (Freya 0.b) Afbud
Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a)
Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b,
Jonas 5.a, Toke 9.a)
Uffe Rasmussen UFR
Lisbeth Mathiasen LIME

Medarbejder repræsentanter

Skolens ledelse

Majbritt Jensen MAJE
Lars Hansen LAHA

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Godkendelse af referat og
opfølgning af sidste møde

Trafikpolitikken lægges nu på hjemmesiden.
SB ønsker, at der (igen) tages kontakt ift. fokus på de trafikale
forhold under og efter nybyggeriet af den nye tandlægeklinik.
Trafikpolitikken sættes på dagsordenen på et senere møde.
Elevplanerne ligger elektronisk på Intra. Det er forskelligt om
forældrene som standard får en papirkopi eller ikke.
Elevplaner for klasser, der har skiftet lærerteam, laves til
forårets samtaler.
Drøftet hvordan vi som skole kan understøtte et godt
forældresamarbejde, hvor forventningerne er afstemte mellem
forældre og lærere/pædagoger.
Udsat- vi afventer udspil ifbm reformen

3

4

Høringsrunde
1. RULL midler
2. Indstilling til byrådet vedr.
ændringer ift.
folkeskolereformen
Den lokale udviklingsplan LUP

1. Møllevangskolen er ikke direkte berørt af dette.
2. Oversigten over de punkter man ønsker
skolebestyrelsens mening om blev gennemdrøftet.
Høringssvar vedlagt
Alle har fået et eksemplar af LUP. Vi nåede ikke helt igennem
– og fortsætter på næste møde
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Dagsorden
5

Nyt fra ledelsen
1. Status ift. Kompetencecenter
for sprog og kommunikation

6

2. Arrangement for elevrådene på
Viborgvej
De næste møder

Referat
1. Vi har nu fået ansat en afd. leder. Hun hedder Anne Schou
Fuglsang. Der har været afholdt indvielse /åbning af
Kompetencecentret med deltagelse af rådmanden
2. Elevrådene på område Viborg skal sammen med Thomas
VovemoD give deres input til skolehverdagen efter reformen.
Informationsmøde torsdag den 9.1 Kantinen Grøndalsvej kl.
17 – 19. (folkeskolereformen)
Åben skole/Temamøde onsdag den 5.2
kl. 16.15 – 17.30– for skolebestyrelsen, alle
klasserådsforældre og andre interesserede om den nye
skolehverdag herunder input fra
forældretilfredshedsundersøgelsen
Møde i skolebestyrelsen den 5.2 kl. 18.30 – 20.30
Møde for alle forældrebestyrelser i
Møllevang/Charlottehøj/Dr. Alexandrines/FADL: den
optimale skolestart følger
Åben skole/bestyrelsesmøde
Onsdag den 5.3 kl. 18.30 – 20.30

