Den 4. marts
2014

REFERAT

Skolebestyrelsesmøde

Ordinært møde kl.18.30 – 21 BEMÆRK TIDEN!!!

Forældrerepræsentanter

Henrik Højer (Marie 2.A) HH
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 3.B) JV
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
Majbritt Jensen MAJE
Lars Hansen LAHA
Randi Østergaard RAOS afbud

Medarbejder repræsentanter
Skolens ledelse

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Referat fra sidste møde

Godkendt

3. Økonomi

Regnskabet for 2013 og budgettet for 2014. Udsat pga
sygdom

4. Kvalitetsrapporten
(Lokalrapport og
Baggrundsrapport)
5. Høring om FU- området

6. Forældretilfredsheds-undersøgelsen

Stikord fra drøftelsen er indsat nederst i dette dokument.
Høringsmaterialet er tidligere udsendt.
Hovedbudskabet skal være, at skolebestyrelsen mener
det er utrolig dårlig timing at udsende et så vidtgående
forslag som forslag 3. MD udarbejder et forslag til
høringssvar
Rapport for skolen og SFO er udsendt og uddelt. Vi
drøfter rapporten på næste møde, hvor den videre proces
aftales.
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7. Nyt fra ledelsen

8. De næste møder

REFERAT
1. Status på arbejdet med folkeskolereformen
Vi arbejder med at finde gode løsninger for den længere
skoledag, hvor samarbejdet mellem lærerne og
pædagogerne er sat i højsæde for at give børnene den
bedste skole. Pædagogerne skal indgå meget mere i
undervisningen.
Vi arbejder pt. med at få økonomien på plads, så vi kan
se hvor mange personaler, vi skal bruge i det kommende
skoleår.
2. Indskrivning. Vi får 3 små børnehaveklasser til august.
3. Overgang til økologi i kantinen. Det er besluttet
kommunalt, at skolernes kantiner skal være mere
økologiske, hvorfor kantinepersonalet skal på kursus mv.
Det er fint, men presser teamet i kantinen.
Info møde på Grøndalsvej 25.3 kl. 17 – 19 om
skolebestyrelses valg og skolebestyrelsens opgaver i
forbindelsen med reformen.
Møde for alle forældrebestyrelser i
Møllevang/Charlottehøj/Dr. Alexandrines/FADL: den
optimale skolestart følger
Forslag til kommende møder i skolebestyrelsen:
Tirsdag den 1.4, tirsdag den 6.5, tirsdag den 3.6
Åben skole den 5.3, 2.4, 7.5 (dialogmøde med
forældrene), 4.6
Mødetemaer til kommende møde
Valg til skolebestyrelsen,
Præsentation af ny afdelingsleder,
Procesplan for indretning af legeplads ved vestfløjen
Hærværk og tyveri på cykler

9. Eventuelt

Vedr. punkt 4: Gennemgang og input til skolebestyrelsens udtalelse, som skal vedlægges
Kvalitetsrapporten.
Der er samtale med områdechefen d. 8. maj kl 16 – 18. MD, måske HH deltager som formand og
næstformand. UFR og LIM deltager som medarbejderrepræsentanter. Skolens ledelsesteam deltager.
(Dagtilbudslederne fra Møllevang og Charlottehøj deltager)
MAJE gennemgik baggrundsrapporten med nedslag på udvalgte område, hvor vi gør det særligt godt
eller hvor vi skal være opmærksomme på udviklingen.
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Møllevangskolen havde sidste år et usædvanligt højt antal elever, der valgte gymnasiet 66 %. Vi er
glade for at se at de stadig går der. I det hele taget ligger vi rigtig godt ift de unges overgang til
ungdomsuddannelse.
Drøftelse ift valgfag: forældrene vil gerne at valgfagene er på plads tidligere end de sidste par år. HH
anbefaler, at man fortsat gør noget aktivt ift de enkelte elever for at få dem til at deltage i de udbudte
fag. Vi har en udfordring ift at det efter august bliver obligatorisk at deltage i valgfag. Det er vigtigt at
det er kendte lærere, der udbyder fagene.
Udbygning af brugen af pædagogisk IT er et stort fokus for Aarhus kommune. Det trådløse netværk
forbedres på alle skoler. Lærerne får pt. udleveret deres nye bærbare PC som er betalt af lockoutmidler.
Vi bliver spurgt til praksis for afholdelse af 1.hjælps kurser for eleverne. Det er et stort fokus for Børn
og ungeudvalget. Vi har ikke en fælles strategi på skolen. Det må vi se på.
Miljøledelse: vi har et forholdsvis stort forbrug af vand og varme.
Inklusion: Vi tager kun sjældent børn ud af klassen til spc. undervisning som i ”gamle dage”.
Ressourcerne lægges ud på årgangene og bruges der fx som holddeling i en klasse eller på tværs af
årgangen.
Vi ligger over gennemsnittet ift undervisningstimer for børnene og undervisningsandel for lærerene.
Vores tilslutning til skolen er faldet med 0.8%. Elevflowet dvs børn der rejser og børn der kommer til
os i løbet af skoleåret er formindsket. Det opleves positivt i hverdagen.
Vi har mindre kriminalitet blandt de yngste børn, der bor i skoledistriktet. Ikke nødvendigvis børn, der
går på skolen.
Vi har et stort antal børn med særlige behov tilknyttet SFO.
Vi har et % vis højt antal tilmeldte børn på 4 årgang i SFO
Vi har et forventet overskud i undervisning og SFO
Vi har en stigning i fravær blandt de ansatte, hvilket vi er opmærksomme på. Det hænger måske
sammen med, at vi har et forholdsvis stort antal personer i midlertidige job som måske må forventes at
have et forholdsvis højt fravær
Rapporten er vedhæftet
Lokalrapporten:
Vi har en øget forældretilfredshed, både i undervisning og SFO
Vi har et højt karaktergennemsnit ved afgangsprøven. Vi glæder os over at den 1/4 af børnene med det
laveste gennemsnit og de tosprogede børn som gruppe ligger højt ift gennemsnittet i kommunen. Vi vil
fortsat gerne have, at den 1/4 del, der scorer højest kommer til at ligge højere.
Møllevangskolen har et godt ry ift vores faglighed jf. forældrene – også forældre til elever der går på
andre skoler.
Vi har højt fravær blandt de største børn i skolen, hvilket fortsat skal være et indsatsområde
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Vi har et forholdsvis stort antal børn på skolen, der er overvægtige. Tendensen er at tallet bliver større
som børnene bliver ældre. Vi vil undersøge, hvad vi kan lave af tiltag og også undersøge baggrundene
for tallene.
Der er mærkelige tegn ved tabellen ift de unges alkoholforbrug

Skolebestyrelsen ser med stor tilfredshed på rapportens dokumentation for, at rigtig meget går godt på
Møllevangskolen.
Skolebestyrelsen følger selvfølgelig udviklingen.

