
Den 1. april   

 2014                  REFERAT    
 

 

Skolebestyrelsesmøde Ordinært møde kl.18.30 – 20.30 

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) CF 

Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a)  DJ 

Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b, 

Jonas 5.a, Toke 9.a) EO 

Medarbejder repræsentanter Uffe Rasmussen UFR 

Lisbeth Mathiasen LIME  

Skolens ledelse Majbritt Jensen MAJE 

Lars Hansen LAHA 

Randi Østergaard RAOS 

   

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 2. Referat fra sidste møde Referatet er udsendt. Godkendt 

 3. Økonomi Regnskabet for 2013 og budgettet for 2014. Randi 

gennemgik regnskabet for 2013. Vi kom ud af 2013 med 

et stort overskud, som vi afvikler i løbet af de kommende 

år. 

 4. Valg til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen ønsker at afprøve den nye mulighed for 

eksterne repræsentanter. Aarhus Tech, som rep. for 

ungdomsuddannelserne og Dagtilbud Møllevang, som 

rep. for samarbejdet med 0 – 6 års børnene er oplagte 

kandidater.  

Bestyrelsen ønsker forskudt valg, sådan at der afholdes 

valg for halvdelen af forældrerepræsentanterne efter 2 år.   

Vigtigt at nogen har særligt fokus på børn med særlige 

behov i klasserne, derudover skal 

specialklasseforældrene være repræsenteret jf. 

lovgivningen. 

Der laves elektronisk valg, hvis der skal være valg. 

MD, HH og JV genopstiller ikke.  

DJ og CF genopstiller 

EO overvejer. 
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 5. Principper om holddannelse, 

samarbejdet mellem forældre 

og skole og skolens 

samarbejde med eksterne 

parter 

Punktet er udsat.  

 6. Forældretilfredsheds-  

undersøgelsen 

Rapporterne for skolen og SFO er uddelt. Oversigt over 

kommentarer er udsendt. Indholdet formidles til 

forældrene til Åben skole i maj.  

 7. Nyt fra ledelsen MAJE og LAHA orienterede om status på arbejdet med 

folkeskolereformen. Vi har fokus på børnenes hverdag 

(lektionsfordeling mv) 

Mødetid 8.00-14.00 for de mindre klasser og helt frem til 

15.30 for de store klasser 

Lærere og pædagogerne i indskolingen er mere fælles i 

undervisningen. Pædagogerne er med fra formiddagen 

og har understøttende undervisning over middag. 

Vi arbejder på at få SFO tilbuddet til at matche 

nuværende gode niveau. 

Der arbejdes med en ny model for kommende 0. og 1. 

årgang, hvor der vil blive lagt op til fortsat holddeling, 

som vi har gode erfaringer med. 

 8. De næste møder Forslag til kommende møder i skolebestyrelsen: 

tirsdag den 6.5, tirsdag den 3.6 

Åben skole den 2.4 og 7.5 (dialogmøde med 

forældrene om Møllevangskolen efter august og 

forældretilfredshedsundersøgelsen), den 4.6 

 9. Bordet rundt Opfølgning på Trafikanalysen spc. P pladsen 

Der er en kontaktperson på forvaltningen ift trafikpolitik. 

Majbritt kontakter hende ift deltagelse i 

skolebestyrelsesmøde til efteråret. 

Færdselskontaktlærer for skolen er pt Lasse 

 

Brug af intra: det er for forskelligt, hvordan klasserne 

(forældre og personale) bruger intra. Ønske også fra 

områdesamarbejdet Viborgvej om,  at vi laver en 

kommunikationsstrategi. 

 

Elevplaner og skolehjemsamtaler. Hvad er praksis fx ift 

deadlines. 
 


