
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslet Onsdag den 28. august 2014, kl. 19 - 21 
Mødested Det store møderum overfor kontoret 
Mødedeltagere:  
Forældrerepræsentanter 
 

Christina (mor til Freya 1.a) afbud  
Ditte (mor til Falke 2.a) 
Hanne (mor til Mads 4.b) 
Helle (mor til Jonathan kom2) 
Iddle (far til Yasemin 1.c) 
Mette (mor til Sofie 2.b og Emil 5.a2) 
Ahmed (far til Nasim 9.a mfl.) – suppleant 
Lea (mor til Mathias 4.b og Jonas 6.a) – suppleant  
Maj-Britt (mor til Alexander 3.b) – suppleant afbud 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 
Claus Bossow, Møllevang dagtilbud 

Medarbejder-repræsentanter Uffe Rasmussen 
Lisbeth Mathiasen 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 
Majbritt Jensen, skoleleder 

Gæster Helle Klejs, viceskoleleder 
Referent Lars Hansen 
  
Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af dag-

orden 
Godkendt 
 

2. Velkomst og præsenta-
tion 

Majbritt fortalte kort om skolebestyrelsen og det nye koncept med 
eksterne medlemmer. 
Hvert enkelt medlem præsenterede sig selv og fortalte hvad man er 
optaget af. 

3. Kort nyt fra ledelsen Hverdagen på Møllevangskolen netop nu. 
Majbritt indledte med at fortælle om arbejdet med skolereformen. 
Personalet har læst John Hatties opsamling af hvad der er evidens for 
at virke bedst  ift undervisning og børns læring. Ledelsen har brugt 
rigtig meget tid på at få udviklet nye systemer ift børnenes skemaer, 
så vi opfylder kravene i reformen.om en længere skoledag, flere fag-
timer, mere bevægelse og understøttende undervisning, samtidig med 
at vi overholder de  nye arbejdstidsaftaler for det pædagogiske perso-
nale.  
Ledelsen vil afholde min. 3 feedbacksamtaler med alle lærere og pæ-
dagoger  i det kommende skoleår for sikre at vi nu og fremover laver 
de bedste rammer for børn og voksne.  
 
Generelt kan man sige at vi på Møllevangskolen har taget vores erfa-
ringer med fra foråret om F-dage, faste ugentlige møder for de voks-
ne omkring en klasse og ikke mindst et tæt samarbejde mellem læ-
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rerne og pædagoger fra SFO og klubben. 
 
Der bliver 10 fordybelses dage i løbet af året,  hvor børnene får  en 
hel dag i fagene, hvor man bla. kan fordybe sig i projekter, tage på 
ture mv. 
 
Lektiecafe-tilbuddet er en udfordring. Tilbuddet er ikke obligatorisk, 
men skolen har tilsynsforpligtigelse, så hvis børnene ikke skal delta-
ge, skal skolen tilbyde at barnet kan lave andre ting under tilsyn af 
personalet.  
Lektiecafeerne vil tilbyde både almindelig lektiehjælp og mulighed 
for at øve sig i forskellige fag samt socialt samspil med de andre 
børn. 
 
Pædagogerne i SFO er kommet meget mere med ind i undervisnin-
gen og har fået skemalagt deres tid. Skolen har købt pædagoger ind 
til at være med til at løse nye og tidligere kendte opgaver i undervis-
ningen (praktisk hjælp, støtte til enkeltintegrerede elever mv.) 
  
Den øvrige tid arbejdstid skal pædagogerne løse opgaven med at 
skabe en SFO i nye rammer. Denne opgave er markant anderledes 
end før. Men SFOen arbejder på at skabe et tilbud til børnene som er 
præget af tilbud både om fysiske aktiviteter, kreative sysler og mere 
stille prægede ting. Vi fortsætter med aftenåbning for de store og 
pige/drenge klubberne fortsætter. SFO vil også fortsat tilbyde ture ud 
af huset og særlige forløb samt enkeltstående aktiviteter, så som fod-
boldturneringer, tur om Brabrandsøen. 
 
Helle fortalte om elevrådet (5.-9. årgang) og spurgte om, hvordan og 
til hvad skolebestyrelsen kan bruge samarbejdet med elevrepræsen-
tanterne. I stedet for at elevrepræsentanterne deltager i de almindeli-
ge møder, tænker vi, at der bliver lavet temamøder, hvor indholdet 
vil være målrettet dialog med børnene, hvor børnene fx fortæller om 
hvad de syntes om Møllevangskolen ud fra et børneperspektiv.  
Helle har udspillet. 

4. Skolebestyrelsens for-
retningsorden 
Udleveres på mødet  
 

Udkast til forretningsorden uddelt. Den sættes på til debat på næste 
møde. Vi skal have valgt formand og næstformand.  
Der er en ledig plads i bestyrelsen og den besættes blandt supplean-
terne på næste møde. 

5. Tema: Strategi for 
kommunikation med 
forældrene 
Bilag vedlagt  

En skal-opgave for alle skoler og dagtilbud i område Viborgvej.  
Drøftelsen er startet i den tidligere bestyrelse ud fra eksempel fra 
Sabro (Forventningsafstemning mellem skole og hjem) 
Udsat til et kommende møde, hvor vi kan samarbejde med den ny-
valgte bestyrelse for dagtilbuddet.  

6. Mødeplan 
 

Majbritt uddelte forslag til mødeplan. Bestyrelsen besluttede, at mø-
der skulle rulle på ugedage og afholdes  kl.18.45-20.45 

7. Indhold på næste mø-
de 

Forslag at vi inviterer adm. leder Randi Østergaard, der kan give et 
overblik over økonomien på skolen – status og sammenhæng 
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Der ønsket input fra skolens ledelse om data ift skolen fx andel af 
lokale børn på skolen  

8. Andre møder på vej 
 

Åben skole (starter i oktober) 
Informationsmøde om SFO og valg til forældrebestyrelse. 

9. Legeplads Lars fortalte, at der er opstået uenighed med Byg som er en del af 
Børn og Unge, om hvorvidt de har lovet os penge til at lave legeplads 
i forbindelse med flytningen af SFO afdelingen fra Spættevej til sko-
lens matrikel. Vi havde forventet at have ca. 700.000 kr., men Byg 
mener, at pengene er brugt på ombygningen af lokaler, stien fra vest 
til øst og ventilation. Vi er endt med at få 200.000 kr. samt muligvis 
100.000 kr. efter 1. januar. Det har selvfølgelig ændret hele planen 
om vores legeplads. Vi starter derfor projektet forfra og vil selvfølge-
lig invitere de gode kræfter, der hjalp til med første projekt. Herunder 
det at søge fonde etc.  

 


