
 

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Dato og klokkeslet Mandag den 12.1  2015  kl. 18.45 – 20.15 

Mødested Det store møderum overfor kontoret 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

 

 

 

 

 

Eksterne medlemmer 

 

Medarbejder-repræsentanter 

 

Sekretærer for bestyrelsen 

 

Gæster: 

Christina (mor til Freya 1.a)  

Ditte (mor til Falke 2.a) formand  

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) næstformand 

Ahmed (far til Fawsi 3.a, Illias 6.a, Mohamed 8.b, Nasim 9.a)  

Lasse  Munk Madsen,  Aarhus Tech 

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang  

Uffe Rasmussen 

Lisbeth Mathiasen 

Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

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

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

Referent Lars 

 

Dagsorden Referat 

1. Valg af ordstyrer Ditte 

 

2. Godkendelse af dagorden 

 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

 

Godkendt 

4. Tema: Forældreinvolve-

ring 

Fortsat fra sidste møde 

 

a)Hvad vil vi opnå? Hvad er vores indikatorer på, at vi er på vej?  

 

Udkast til principper vedrørende skole-hjem-samarbejdet på Møllevang-

skolen blev udleveret på mødet. 

 

Debat om børns ekstraordinære fravær i forbindelse med ekstra ferie. 

Forældrene skal bede om ekstraordinær fritagelse for undervisning. For-

ældrene har ansvaret for, at børnene får kompenserende undervisning i 

forbindelse med det ekstraordinære fravær. 

Bestyrelsen ønsker, at ordvalget bliver lidt skarpere og at der kommer til 

at stå forventninger i stedet for ønsker. 

 

Vi mangler et pkt .om hvad forældrene kan forvente af samarbejdet fra 

skolens side.  

 

Vi prøver at skærpe ordvalget i principperne til næste møde. 

Hvordan får vi principperne kommunikeret ud også til de forældre, der 

ikke umiddelbart kan læse dansk. 

 



Referat af møde i skolebestyrelsen  Side 2 af 2 
 

B. Hvad gør dagtilbuddet Møllevang og Charlottehøj Dagtilbud 

De skal også aflevere LUP. (Lokal udviklingsplan)  

Den fælles indsats med skolen er  videreførelse af projekt ”Den optimale 

skolestart”. ”Sprog”  og sammenlægning af de 3 dagtilbud til 2 dagtilbud 

er de andre indsatsområder. Forældreinvolvering er således ikke indsats-

område for dagtilbuddene pt.  

 

Forældreinvolvering indgår fortsat i skolens LUP, som blev udleveret på 

mødet.  

Majbritt gennemgik kort LUP ens overordnede indhold og specifikt de 

helt lokale indsatser. Den skal afleveres til områdechefen, som skal god-

kende den.  

Bestyrelsen vil gerne have en opfølgning på LUPen til ca. hvert 3. møde.  

 

a.) Principper for hold-

dannelse og samar-

bejde med foreninger 

En skal-opgave. Forslag runddelt på mødet 

a) Samarbejde med foreninger, kulturliv, samt musikskoler og ung-

domsskoler. Bestyrelsen tilslutter sig princippet og ønsker at få 

undersøgt hvilke lokale tilbud der er i området. 

b) Fritagelse for undervisning i forbindelse med  eliteidræt og mu-

sikskole. Bestyrelsen tilslutter sig princippet. 

b.) Årshjul for skolebe-

styrelsens møder (ind-

hold) 

       Herunder indhold på næ-

ste møde  

Se nedenfor under kommende møder og indholdet i møderne. 

Vi skal have følgende tema datosat og have nedsat arbejdsgrupper:  

Inklusion 

Branding af skolen 

Overgangen fra børnehave til skole 

c.) Møde med klassefor-

ældrene  

Dagsorden rundsendes  til alle forældre. Mødet afholdes 29. januar.  

d.) Bordet rundt 

 

Udsættes til næste møde 

e.) Nyt fra ledelsen 

 

Status på indskrivning Udsættes til næste møde 

Indskoling og udskoling til næste skoleår - hvordan bruger vi resurserne 

bedst. Udsættes til næste møde 

Sprogvurderinger i 0. klasse. Der arbejdes med holddeling lige pt. 

Uddannelsesparathedsvurderinger i 8. og 9. klasse. Lærerne skal aflevere 

en vurdering på børnenes parathed, som bygger på karakterer, personlige 

og sociale kompetencer.  

Omlægninger i ledelsens arbejdsopgaver: Anne Merete fra SFO skal ind-

gå tættere i skolens ledelse og bla. sidde på skolens kontor  

f.) Andre møder på vej 

 
 Åben skole og bestyrelsesmøde 12. januar 

 Dialogmødet med rådmanden den 15. januar  

 Møde med forældrerådene 29. januar  

 Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 17. februar (afslutning af pkt. 

om forældreinvolvering og evt. principper om holddannelse og 

samarbejde) 

 Skolebestyrelsesmøde onsdag den 18. marts (økonomi) 

 Skolebestyrelsesmøde torsdag den 16. april (SFO) 

 Skolebestyrelsesmøde mandag den 18. maj 

 Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16.juni    

 


