
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslet Onsdag den 21.oktober 2014, kl. 19 - 21 

Mødested Det store møderum overfor kontoret 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Ditte (mor til Falke 2.a)  formand  

Hanne (mor til Mads 4.b) 

Helle (mor til Jonathan kom2) 

Iddle (far til Yasemin 1.c) afbud 

Mette (mor til Sofie 2.b og Emil 5.a2) næstformand 

Ahmed (far til Nasim 9.a mfl.) afbud 

Christina (mor til Freya 1.a)  

Lea (mor til Mathias 4.b og Jonas 6.a) – suppleant  

Maj-Britt (mor til Alexander 3.b) – suppleant  

 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang 

Medarbejder-repræsentanter Uffe Rasmussen 

Lisbeth Mathiasen 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

Gæster SFO forældrerådet:  

Christina, Ditte, Lea, Mette (der i forvejen deltager i mødet) + Stine 

Hjarbæk Stensgaard (mor til Johanne 1.a og Kathrine 4.b) Afbud 

Torben Kjølhede (medarbejderrep.) Afbud 

Anne Merete FPL, Kurt Lange FPL, Anne Fuglsang afdelingsleder 

Referent Lars Hansen 

  

Dagsorden Referat 
1. Tema: SFO i nye ram-

mer  

Hvad er SFOteamets/skolens tanker om SFO i de nye rammer efter 

folkeskolereformen 

Hvad ønsker forældrene af SFO tilbuddet? 

Hvordan hører vi børnenes stemmer ift ønsker til tilbuddet? 

 

Gennemgang af opsamling fra forældremødet for SFOforældrene og 

snak på SFO teamet. 

Forældrene: arbejdede i 4 grupper - både stor forskellighed og sam-

stemthed. Forskelligt hvad man gik op 

 

Drøftelse på mødet: 

 Musik og band giver børnene rigtig mange kompetencer - fx 

inklusion 

 Evt åbning før 6.30 skal koordineres med dagtilbud 

 SFO  har ikke julelukket mv. ud fra et ønske om at sikre 

pasning for forældrene 

 Kan vi tænke brug af IT i SFO anderledes sådan, at compu-
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tere ikke automatisk bliver = spil  

Møllevangskolen er stærk på IT - hvordan kan vi inddrage 

det i SFO.   

Forskellige aftaler på forskellige årgange. Fx et  fælles øn-

ske fra personale og forældre, at der er styret brug af spil 

mv. på 1. årgang. 

 Morgenåbning på vestfløjen og på østfløjen. Hvordan sikrer 

vi samstemthed med forældrene ift morgenpas-

ning/morgenmad.  

 Ikke faste udedage i SFO pt.  

 Børnene når simpelthen mere ved at være længere tid i SFO. 

Måske opfordring til de får en eller flere lange dage om 

ugen. 

 

Drøftelse af, at vi nu har en samlet SFO i stedet for 2 afdelinger. 

Børnene må i højere grad end tidligere gå til en aktivitet et andet 

sted end hvor de plejer at være. Behov for udmelding til forældrene 

om dette og information om hele SFO-tilbuddet. 

Kurt har ikke længere kontor på vestfløjen. Forældrene har været 

glade for kontakten. 

Det er en fordel for organiseringen af SFO tilbuddet at FPL erne 

sidder sammen – og det er på østfløjen.  

 

SFO  har en lang tradition for pige- og drengeklubber på årgangene 

ca. hver anden uge 

Hvad nu, hvis der er meget få af det ene køn på en årgang? 

 

Hvornår og i hvilke sager skal forældrerådet høres og hvor har de  

udtaleret?  Hvad er forældrerådets kompetencer 

Forældrerådet har møde d. 29. oktober og drøfter det her. 

2. Godkendelse af dagsor-

den 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt med rettelse fra Lasse udsendt med dagsordenen. 

4. Udtalelse til byrådet Byrådet ønsker skolebestyrelsens holdning til, om vi ønsker at gøre 

brug af en evt. valgmulighed om at holde undervisningsfri 1. maj 

eller på dronningens fødselsdag.  

Skolebestyrelsen mener, at det skal være en central beslutning. 

Byrådet ønsker skolebestyrelsens holdning til, om vi ønsker lokal 

mulighed for at udvide  skoleåret  med en ekstra uge for derigennem 

at nedsætte  børnenes daglige skoletid.  

Skolebestyrelsen ønsker at understøtte afprøvningen af Århus afta-

len for lærere og pædagogers arbejdstid ved at fastholde de nuvæ-

rende aftaler i kommunen om antal skoledage. Majbritt fremsender 

udtalelsen til byrådet.  

5. 5 Data om Møllevang-

skolen  

Kvalitetsrapport og til-

Hvilke nøgletal beskriver bedst Møllevangskolens udvikling?  

Hvilke nøgletal mv. vil vi gerne holde øje med (Møllevangskolens 

udviklingspunkter) 
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fredshedsundersøgelser 

ift skole og SFO 

 inkl. bemærkninger er 

udleveret/udsendt  

Skoleprognose vedlægges 

På mødet blev drøftet:  

 

a) Frastrømning af elever. Ved skolen hvorfor børn forlader 

skolen. 

Vi undersøger periodisk, hvorfor børnene rejser fra skolen, 

men vi har almindeligvis rimelig godt styr på hvorfor en 

elev rejser. Årsagerne er mangfoldige. Jf. elevprognosen ses 

en udsivning på alle årgange over hele skoletiden.  

b) Hvad er en social årsplan? 

Det er planen for arbejdet med klassens sociale liv/børnenes 

sociale kompetencer for de respektive årgange.  

c) Pædagoger har en medarbejdertelefon til brug i arbejdstiden 

dvs. at forældre kan ringe eller SMS e direkte til kontaktpæ-

dagogen og at pædagogerne via telefonen kan komme på 

Tabulex.  

d) Hvordan og på hvilke områder kan vi stille krav til for-

ældre om at deltage aktivt i klassen/skolens liv. Vi skal 

arbejde videre med, hvad vi som skolebestyrelse og skole 

ønsker.  

e) Er der behov for særlig indsats ift fysik jf. FSA karakterer i 

dette dag 2013? 

Det er ikke et generelt billede, at skolen ligger lavt ift FSA i 

fysik.  

f) Hvordan og hvor sætter vi mål  for effekten af skolere-

formen? Hvornår skal vi lave tjek på, om vi er på vej? 

Behov for opstilling af delmål etc. 

g) Børnene trives bedre end forældrene tror jf. Kvalitetsrappor-

tens sammenstilling af udsagn fra elever og forældre. Det er 

tankevækkende. 

h) Børnene på Møllevang har meget mere ulovligt fravær 

end gennemsnittet. Hvordan arbejdes der med det?  Der 

er jf. forskning en entydig sammenhæng mellem børns 

fravær og deres karakterer. 

Skolens ledelse laver fraværsudtræk hver måned og kon-

takter børnenes forældre for at få i gang sat en dialog 

omkring børnenes fravær.   

Fravær skal også være et indsatsområde for skolebesty-

relsen 

 

De fremhævede punkter kunne være udviklingspunkter i den kom-

mende lokale udviklingsplan. 

6. Bordet rundt Indtryk fra Skolebestyrelsernes dag den 7.10: 

Det var et rigtigt godt arrangement. Dog mener bestyrelsen, at det er 

disrespekt, at rådmanden og ledende embedsmænd forlader mødet, 

umiddelbart efter rådmandens indlæg.  

Majbritt sender slides fra mødet rundt til bestyrelsen 

Spændende møde med mange gode temaer f.eks årshjul. Der blev 

også oplyst om kommende kurser, som bestyrelsen vil  overveje.  
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7. Skolebestyrelsens for-

retningsorden 

Mødeplan for foråret 

vedlægges 

Udsættes til næste møde  

 

8. Indhold på næste møde 

19. november 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

Mobbestrategi 

Mødet udvides med 30 min. dvs fra kl. 18.45-21.15 

9. Nyt fra ledelsen Skoleindskrivning til næste års børnehaveklasser starter 16.11 

Vi skal indsende LUP – lokal udviklingsplan til nytår. 

Storbørnsgrupperne fra Dagtilbuddet Møllevang og DSI FADL har 

netop været på 3-dages besøg på skolen. Besøg var en stor succes 

og børnene snakker stadig om det i børnehaven. Børnene fra Dagtil-

buddet Charlottehøj og DSI Dr. Alexandrines børnehave kommer 

uge 44.   

10. Andre møder på vej 

 

Miniskole starter i morgen d. 22. oktober 

Åben skole 5. november med tema:  hvordan hjælper jeg mit barn 

med at lære at læse. Musik og bevægelse. Afsluttes med fællesspis-

ning 

 


