
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Tirsdag d.16.6 2015 kl. 17.30 – 20.45  

Vi starter med at spise sammen – mødet starter kl. 18.30 

Mødested Det store møderum overfor kontoret 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

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) afbud  

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) afbud 

 

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

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 

Udsættes til næste møde  

4. Opfølgning på mødet med 

dagtilbuddets bestyrelse  

Claus orienterede om mødet mellem de 2 bestyrelser (skole og dagtilbud) 

STIKORD klippes ind  

5. Udskolingen på Mølle-

vang netop nu 

Majbritt fortalte om udskolingen ud fra elevtal – årshjul – data ift uddan-

nelsesparathed og ungdomsuddannelse + fokus det kommende skoleår.  

Lasse spurgte ind til, hvad skolen gør for at vejlede børnene i deres valg 

og hvornår. 

Aarhus Tech har spurgt deres elever og deres forældre om, hvornår de 

begyndte at overveje deres uddannelsesvej. Svaret var, at når de kom til 

Uddannelsesmesse i 8. klasse, så kommer de for at få bekræftet deres valg. 

Hvis vi skal påvirke elevernes valg, skal vi påvirke dem allerede fra 6.- 7. 

årgang.  

 

Lasse gør opmærksom på, der er flere indgange til en gymnasial uddan-

nelse. STX er mest kendt og mest søgt. 

 

Skolen arbejder hårdt for at matche børnene rigtigt i forhold til om de er 

uddannelsesparate og hvilke uddannelser der passer bedst til vores elever. 

Godt at børnenes valg foregår på et mere oplyst grundlag. 
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Aarhus Tech tilbyder sig ift info møder mv.  

Majbritt tager kontakt  

6. Inklusion  

 

Udspil til og aftale om hvordan vi kommer videre.  

Majbritt laver udspil til næste møde   

Det pædagogiske personale er i forskellige sammenhænge begyndt at 

drøfte værdigrundlaget fra 2004. Skolebestyrelsen vil også gerne arbejde 

videre med det.  

Vi skal beskrive, at god inklusion ”bare” er god skole for netop vores 

børn. 

7. Bordet rundt 

 

Forslag til mødedatoer i kommende skoleår udsendes  

Referaterne skal løbende ud på forældreintra som aftalt 

 

Oprydning/rengøring af udearealer. Forslag om fælles arbejdsweekend, 

særligt stien ned til Botanisk have 

 

Åben skole med 60 deltagende børn og forældre 

8. Nyt fra ledelsen 

 

Status på ansøgning om deltagelse i afprøvning af tiltag for flere lokale 

distriktselever: Vi (dagtilbuddet og skolen) har fået 222.000 kr.  Claus og 

Majbritt laver en plan og drøfter den på lokaldistriktsgruppemøde i au-

gust.. 

 

Majbritt og Claus er kommet med i nyt Lederråd for Frydenlund. Man bla. 

skal se på sammenhængskraften i lokalområdet. Områdechefen leder ar-

bejdet. 

 

Nyansættelser: Skolen har ansat 2 nye lærere pga flytninger og SFO skal 

have ansat 2 nye pædagoger. 

 

Medarbejdervalg til bestyrelsen: Uffe genvalgt, Nina Sørensen nyvalgt, da 

Lisbeth ikke ønskede genvalg 

9. Forslag til mødedatoer for 

skoleåret 2015/16  

Vi mødes 8 gange i det kommende skoleår. Fra kl. 18.45-21.00 på rullen-

de dage. Første møde 3. uge i august 

10. Andre møder på vej 

 

Onsdag den 19. august. Møde i skolebestyrelsen – inklusion 

Torsdag den 20. august – kl. 19.  

Forældremøde for 0. årgang  

 

Mandag den 21. august. Forældrerådene i Dagtilbuddet Møllevang mødes. 

Majbritt deltager  

 

Torsdag den 3. september kl. 16 eller 17. Forældremøde for 0.F (+ kom2 

og kom3)  

 

Mandag den 7. september Åben skole 

 

Torsdag den 1.oktober Møde i skolebestyrelsen – SFO- forældreråd og 

elevråd 

Tirsdag den 6. oktober Åben skole 

 

Onsdag den 21.oktober. Forældrebestyrelsen Dagtilbuddet Møllevang 

mødes. 

 

Onsdag den 4. november Åben skole 
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Mandag den 9. november Møde i skolebestyrelsen - økonomi 

 

Torsdag den 26. november. Forældrebestyrelsen Dagtilbuddet Møllevang 

mødes. Majbritt deltager  

 

Onsdag den 9. december Møde i skolebestyrelsen 

 

Torsdag den 10. december. Åben skole 

 

Møde med arabiske forældre ikke datofastsat  

 


