
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Mandag den 18.5 2015 kl. 18.45 – 20.45 

Kl. 20 – 20.30 fælles med dagtilbuddets bestyrelse 

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) Afbud 

Iddle (far til Yasemin 1.c) 

Mette (mor til Sofie 2.b og Emil 5.a2) næstformand – deltager kun i 

pkt 10 

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

Christina (mor til Freya 1.a)  

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang afbud ind til pkt. 10 

Medarbejder-repræsentanter Uffe Rasmussen 

Lisbeth Mathiasen 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

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

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

Referent Lars Hansen 

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Uffe 

2. Godkendelse af dagorden Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
Godkendt 

4. Opfølgning på møde med  

Elevrådet og SFO-

Forældrerådet 

Det reviderede forslag til samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og 

SFO-forældrerådet blev godkendt af bestyrelsen.  

5 Drøftelse på grundlag af 

oplæg fra arbejdsgruppen om 

inklusion – 30 minutter. 

Udvalget er gået lidt i stå, da de har haft svært ved at mødes. Drøf-

telse af hvordan vi kan komme videre. Majbritt laver oplæg til den 

videre drøftelse til næste møde.  

6. Eksterne medlemmer i sko-

lebestyrelsen 

 

Lasse deler sine overvejelser. 

Det har personligt og proffesionelt været et godt og lærigt år. 

Jeg har oplevet en meget stort engagement fra alles side. Alle vil noget 

med Møllevangskolen. Jeg har taget meget med til mit arbejde, hvor vi har 

fået et andet syn på hverdagen i folkeskolen. 

Det kan have en stor nytteværdi at vi en gang imellem sætter os lidt op i 

helikopterperspektiv for at bringe snakken mere i skoleform end i jegform. 

Vi skal prioritere det vigtigste først. 

Vi skal også værne om den gode stemning og fastholde den. 

Giver vi ledelsen god nok sparring, så de har noget at arbejde videre med? 

Aarhus Tech vil gerne fortsætte med at stille med eksternt medlem af be-

styrelsen. Hvis ikke Lasse, så en anden derfra.  

7. Bordet rundt Vi går efter at få arrangeret et temamøde evt med andre skolebestyrelser 
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 om inklusion og fællesskab i det kommende skoleår. 

Oprydning rundt om skolen. Det skal gøres bedre. Måske en beskæring af 

buskene ned mod Botanisk have. 

Det var dejligt at få valgfagsfolderen. Der var mange gode tilbud og  et 

bredt samarbejde. 

En super tur til Berlin for 8 årgang, på trods at start problemer med ar-

bejdsnedlæggelse hos Tyske Statsbaner, så børnene  måtte med bus.  

Vi måtte aflyse vores møde med skolens arabiske forældre, da vores tolk  

havde mistet stemmen. 

Vores møde med de somaliske forældre var et flot møde med 20 frem-

mødte forældre. Majbritt og Lars fik mange spørgsmål som forældrene på 

forhånd havde formuleret sammen.. Iddle fortalte, at der kun havde været 

positive tilbagemeldinger fra forældrene om  arrangementet efterfølgende. 

De somaliske forældre ønsker at få mulighed for at vise noget om den 

somaliske kultur på Åben skole (november?) 

8. Nyt fra ledelsen 

 

Status på indsatsområder i LUP: 

Vi har været meget konkrete i vores LUP med forskellige tiltag,  som er 

løst. Næste step er oprettelse af mini-elevråd og holddeling på alle årgan-

ge. 

Status på ansøgning om deltagelse i afprøvning af tiltag for at få flere 

lokale distriktselever:  Vi har søgt om 650.000 kr. til at lave forskellige 

tiltag for at styrke den røde tråd fra dagtilbud til skole. I afventer svar 

inden1. juni.  

Spørgsmål til implementeringen af skolereformen. Vi er kun i slutningen 

af år 1 med reform og ny arbejdstidsaftale.. 

9. kl. 20 – 20.30  

 

møde med dagtilbuddets be-

styrelse 

Vores fælles flader og mulige samarbejdsrelationer 

Bordet rundt – præsentation.  

Vi afventer opstart af det administrative fællesskab mellem dagtilbud og 

skolen og at dagtilbudsleder Claus får kontor på skolen.  

Claus eftersender noter fra mødet  
10. Input til dagsorden på 

næste møde  

 

Orientering om det særlige som Møllevangskolen gør for udskolingen  - 

udsat  

 

11. Andre møder på vej 

 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni (evaluering af året + tema in-

klusion) en sommerfrokost. Mødet starter med spisning kl. 17.30 

 

 


