Den 4. juni
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 – afbud
Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a) DJ
Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b, Jonas 5.a, Toke
9.a) EO
Uffe Rasmussen UFR
Lisbeth Mathiasen LIME
Majbritt Jensen MAJE
Lars Hansen LAHA

Medarbejder
repræsentanter
Skolens ledelse

1. Godkendelse af
Godkendt
dagsorden
2. Referat fra sidste
møde
Referatet er udsendt. Godkendt

3. Valg til
skolebestyrelsen
og ny
forretningsorden:

4. Forventninger til
skole/hjem herunder
kommunikationsaftal
er:

Der er 7 forældre, der stiller op til skolebestyrelsesvalg. Det er dejligt
med så mange interesserede.
Hvis vi skal have valg, så bliver det elektronisk valg på intra, efter
pinse. Først skal der vælges 7 repræsentanter til bestyrelsen og
bagefter suppleantvalg, hvor de, der ikke blev valgt ind i bestyrelsen
har mulighed for at blive valgt til suppleant.
For at få flest mulige forældre til at stemme, vil vi i SFO stille en
computer op, som forældrene kan stemme på, på vej ind/ud af døren.
Alle skoler og dagtilbud i område Viborgvej har fået til opgave at
lave klare forventninger til samarbejdet mellem skole og hjem.
Drøftelse ud fra forventningspapir fra Sabro.
Nogle af formuleringerne er meget pågående og krævende.
Drøftelse af måden, vores forventninger skal skrives på. Vi vil gerne
fortælle forældrene, at dette er en skole, hvor vi forventer, at
forældrene engagerer sig. Vi har brug for forældrenes opbakning for,
at Møllevangskolens mål kan opnås. ”Man kan ikke bare aflevere sit
barn og hente det om 10 år”. Forslag om at dele skriftet op i krav til
eleven og krav til forældre.
Vi tager emnet op igen med den nye bestyrelse i det kommende
skoleår. En ide at nedsætte en mindre gruppe, der formulerer videre.

Den 4. juni
2014
5. Bordet rundt:

6. Nyt fra ledelsen:

REFERAT

Bestyrelsen anbefalinger for det kommende arbejde i bestyrelsen:
- Udgang fra skolen i frikvarterer - De store går i Fakta. Må de
det? hvad gør vi?
-

Ønske fra bestyrelsen: mindre orientering - mere arbejde,. hvor
der tages beslutninger eller meldes nogle holdninger ud fra
bestyrelsen.

-

Referatet bliver sent for sent ud. Der skal være bedre tid til
forberedelse. De skal lægges ud under skolebestyrelse på intra.

-

Møllevangskolens brand: ”her er vi gode til at inkludere”, er
brugt i mange år og vi er gode til det. Vi skal også brande os på
noget andet, som vi også er gode til f.eks. fagligheden!

-

Åben skole: Det er mange ressourcer vi bruger på dette. Er det
for ofte? Forslag om at skære ned på det.

-

Deltage i undervisning for bestyrelser/teambuilding. Der er afsat
en pulje på 1.mill. kroner i Århus kommune til det.

-

At forældrene nogle gange sætter sig sammen og debatterer
noget uden at ledelse og medarbejdere er tilstede.

-

Ud at spise og ”rystes sammen” fra starten!

Kommende RULLproces ift. beslutning om hvorvidt klubben skal ind
på skolens matrikel: Majbritt og Lars har været til møde med
forvaltningen om klubstrukturen. Der var forslag om at flytte
klubben herned på skolen. Vi ønsker klubben bevaret, hvor den er.
Der bliver et møde i efteråret, hvor vi får mulighed for indflydelse.
Sikker skolevej: Møde d. 12/6. Elvin deltager. Mødet er med B&U’s
bygningskontor og ledelsen.
Planlægningen af det nye skoleår skrider frem. Ledelsen arbejder med
at få det sidste på plads i det store puslespil, bl.a. omkring lærerpædagog timerne i klasserne, indlæggelse af møder, pauser mm….
Lektiecafe skal ligge i ydertimerne sidst på skoledagen.
SFO fra kl. 14 bliver mere funktionsopdelt - men stadig med primære
kontaktpædagoger for børnene
Legeplads. Vi har desværre ikke så mange penge til rådighed, som vi
har troet og arbejdet ud fra.

