
Den 6. maj    

 2014                  REFERAT    
 

 

Skolebestyrelsesmøde Ordinært møde kl.18.30 – 20.30 

Forældrerepræsentanter 

 

 

 

 

Henrik Højer (Marie 2.A) HH 

Jeannette Vinge Venderby (Thejs 3.B) JV afbud 

Mette Damsø (Sune 8.C) MD 

Christina Fabricius (Freya 0.b) Barsel 

Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a)   

Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b, 

Jonas 5.a, Toke 9.a)  afbud 

Medarbejder repræsentanter Uffe Rasmussen UFR 

Lisbeth Mathiasen LIME  

Skolens ledelse Majbritt Jensen MAJE 

Lars Hansen LAHA 

Anne Schou Fuglsang ANSF 

   

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 2. Referat fra sidste møde Referatet er forsinket. Udsendes snarest. 

 3. Præsentation af ny 

afdelingsleder 

Anne Schou Fuglsang  

Anne fortalte om sit arbejde,  der er delt ml. 

Kompetencecenter for sprog og kommunikation og 

opgaver på skolen (specialklasserne og mere generelt) 

Anne er med til at lave fagfordeling og udarbejde 

forslaget for pædagoger og læreres samarbejdsflader i 

den nye skoledag efter reformen. 
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 4. Valg til skolebestyrelsen Drøftelse af forslag om ændring af forretningsorden for 

skolebestyrelsen, herunder sammensætning af 

skolebestyrelsen.  

Aarhus Tech vil meget gerne have sæde i vores 

skolebestyrelse. Aftalen er,  at det kommende år skal ses 

som en prøve på,  hvad begge parter (Møllevangskolen 

og Aarhus Tech) kan få ud af samarbejdet.  

Dagtilbudsleder for Dagtilbud Møllevangen Claus 

Bossow vil også gerne være med. 

Bestyrelsen ønsker, at der fortsat skal være 7 

forældrerepræsentanter, hvis det er muligt. Hvis ikke, så 

satser vi på 5 forældrerepræsentanter. 

Elevrepræsentanterne inviteres med i det omfang det 

giver mening jf dagsordenen, men der laves 2 årlige 

møder med særlig fokus på elevrepræsentanterne 

Hanne Phillipsen, mor til Mads 3b vil gerne stille op.  

Ditte og Christina genopstiller 

Input til forretningsorden: årshjul for bestyrelsens 

arbejde vedlægges. Bordet rundt indgår som fast punkt 

på møderne. Når der er temamøde, så skal mødet udvides 

med 30 min.   

Tilslutning til 1. udgave af ny udgave af 

forretningsordenen. De nye punkter indskrives og 

forelægges til næste møde. 

 

 5. Sikker skolevej Forslag om opstart af samarbejde med forvaltningen ift 

børns ”passage” gennem P-pladsen foran skolen generelt 

og i forbindelse med nybyggeri af tandlægeklinikken. 

Der skal laves et arbejdsmøde som på forhånd skal 

udarbejde forslag til justeringer. Elvin forespørges om 

han vil deltage i udvalget 

Byggeriet af stor-tandlægeklinikken starter i september 

2014 og afsluttes foråret 2015. 

 6. Forældretilfredsheds-  

undersøgelsen 

Input fra forældrene (bemærkninger) fra 

forældretilfredsundersøgelsen opdelt i temaer uddelt.  

Vi vil gennemgå denne oversigt på næste Åben skole-

arrangement og behandler den i kommende nummer af 

Møllenyt.  

 7. Forventninger skole/hjem 

herunder kommunikations-

aftaler  

Brainstorm: 

Man kan prikke forældre til konkrete opgaver. 

Trivselsgrupper og andre ”koncepter” drøftet. 

Afstemning af forventninger både fra skolen til 

forældrene og fra forældrene til skolen 
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 8. Nyt fra ledelsen Status på arbejdet med folkeskolereformen. Arbejdet 

med den konkrete planlægning pågår i højeste gear 

Vi intensiverer samarbejdet med de lokale børnehaver.  

De pædagogiske ledere fra børnehaverne inviteres til at 

følge skoledagen for et børnehaveklassebarn for at få 

større indblik i skolens liv 

Vi bemander ekstra godt på både kommende 0. og 1. 

årgang for at give mulighed for holddeling.   

Input om omorganisering på FU området. 

Skolebestyrelsen mener ikke, at det giver mening at 

flytte klubben ind på skolen. Bestyrelsen mener, at 

klubben Peter Fabersvej`s beliggenhed i forhold til 

forebyggelse af kriminalitet ødelægges, såfremt klubben 

kommer til at ligge på skolen 

Majbritt laver et høringssvar på vegne af 

skolebestyrelsen 

 9. De næste møder Næste møde i skolebestyrelsen: onsdag den 4.6  

Åben skole den 7. maj (tema om 

forældretilfredshedsundersøgelsen og valg til 

bestyrelsen)  

Åben skole d. 4. Juni Skolereformen og fernisering af 

samarbejde mellem 3.b  og lokalcenter fuglebakken 

Samtale med områdechefen den 8. maj om 

kvalitetsrapporten. 

Dialogmøde med rådmanden den 19. maj kl. 19 

Grøndalsvej.  

Informationsmøde for kommende forældre 11. juni  

 10. Eventuelt 
 


