
 

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  

 

Dato og klokkeslet Tirsdag den 17.2  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  afbud 

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 Uffe 

 

2. Godkendelse af dagorden 

 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

 

Godkendt 

4. Tema: Forældreinvolve-

ring 

Fortsat fra sidste møde 

Materialet renskrives og sættes op på en lidt anden  måde, men vi er på 

rette vej. 

5. Samarbejde med lokale 

foreninger.  

Oversigt over lokale fritidstilbud uddelt på mødet. Ønsket er, at det bliver 

tydeligt for os, hvem der evt. vil kunne indgå i samarbejde med ift bevæ-

gelse i skolen og hvor børnene kan gå til fritidstilbud.  

Listen suppleres med:  

Århus judoklub 

Svømmeklubben IHF svømning 

AGF svømning  

Taekwondo  ved Storcenter Nord 

Rope skipping Århus 1900 

Århus Capoiera 

6. Nedsættelse af arbejds-

grupper ift kommende 

møder  

Inklusion: Hanne, Christina, Ahmed 

Branding af skolen: 

Overgang fra børnehave til skole: Ditte, Mette, Iddle. 

Grupperne melder tilbage om,  hvordan de ønsker,  at vi behandler tema-
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erne. Se dato nedenfor.  

7. Opfølgning på møde med 

klasseforældrene  

Materialet ”Tips til klasseråd” uddelt. Materialet er udarbejdet på bag-

grund af skriv fra Lea og suppleret med  input på  mødet.  

Skolebestyrelsen anbefaler: En beskrivelse af hvad forældrerådets rolle er 

og præcisering af forventninger til de øvrige forældres opbakning om-

kring klassens liv (vil blive gentagelse fra Princip om skole/hjem samar-

bejdet)  

Ønske til personalets deltagelse i arrangementerne; 

 I de mindre klasser/T1:  2 sociale arrangementer om året.  

I de større klasser/T2: 1 socialt arrangement årligt.  

Klasserådet aftaler med klassens kerneteam (lærere og pædagoger),  

hvornår hvem deltager. 

Materialet udkommer i ny udgave og sendes efter aftale til de fremmødte 

forældre til sparring.  

8. Ny kvalitetsrapport fra 

UVM med nulpunkt.  

Majbritt orienterede om og gennemgik den uddelte nye samlede kvalitets-

rapport for alle kommunens folkeskoler udarbejdet af Børn og ungefor-

valtningen. Rapporten skaber bla. et samlet overblik ift karaktererne fra 

FSA (folkeskolens afgangsprøve) og det procentvise antal unge, der over-

går til og fastholdes i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.  

  

Bestyrelsen vil nærlæse rapporten og på næste møde fortsætte drøftelsen 

at mulige (nye)  indsatsområder.  

9. Bordet rundt 

 

Hvad gør vi, når vi som forældre hører om noget, der tenderer mobning?  

Kontakt straks skolen (klasseteam eller eldelsen) 

Kunne et samarbejde med de frivillige lektiecafeer være en ide? 

Ønske om evaluering af lektietilbuddet 

Forslag om at referater fra skolebestyrelsesmøderne bliver udsendt til alle 

forældre på intra.  

Forretningsordenen for skolebestyrelsen mangler at blive godkendt?  

Der tales om at skolernes  IT viden/kendskab til mulighederne er mangel-

fuld. Er det sådan på Møllevangskolen?  

10. Nyt fra ledelsen 

 

Status på indskrivning. Vi forventer at få 2 bør ehaveklasser til august, 

men mangler stadig resultaterne af sprogtesten 

Kantinen:  Vi er ved at ansætte en kantineleder, der kan lave både spæn-

dende og sund mad,  som børnene har lyst til  at spise og forældrene vil 

betale for. Vi har i et tæt samarbejde med området dagtilbud, som har stor 

erfaring i madordninger. Vi vil gerne afprøve om de nye børnehaveklasse-

forældre har lyst til at være del af en lignende ordning i skolen. Stor op-

bakning til initiativet i bestyrelsen. 

 

11. Andre møder på vej 

 

Møde med somalisk og arabisktalende forældre i marts  

 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 18. marts (økonomi + elevrådet på 

besøg) mødet udvides til 20.45 

 

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 16. april (SFO + tema 1/Inklusion) 

 

Skolebestyrelsesmøde mandag den 18. maj (LUP og tema 2/overgang fra 

børnehave til skole) 

 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni  (evaluering af året inkl. input 

fra de eksterne medlemmer + tema 3) 

 


