
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Onsdag  den 19.8   2015  kl. 18.45  – 21. 15 

 

Mødested Det store møderum overfor kontoret 

 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Christina (mor til Freya 2.a)  

Ditte (mor til Falke 3.a)  formand  

Hanne (mor til Mads 5.b) 

Helle (mor til Jonathan kom3)  

Iddle (far til Yasemin 2.c)  

Mette (mor til Sofie 3.b og Emil 6.a2) næstformand  AFBUD 

Ahmed (far til Fawsi 4.a, Illias 7.a, Mohamed 9.a)  

 

Eksterne medlemmer Lasse  Munk Madsen,  Aarhus Tech  AFBUD 

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang   

 

Medarbejder-repræsentanter Uffe Rasmussen 

Nina Sørensen 

 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

 

Gæster Lea (mor til Mathias 5.b og Jonas 7.a) – suppleant    

Maj-Britt (mor til Alexander 4.b) – suppleant AFBUD 

 

Referent Lars Hansen 

 

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Uffe 

Præsentation af medlemmerne af skolebestyrelsen.  

Velkommen til Nina som  ny medarbejderrepræsentant.  

 

2. Godkendelse af dagorden 

 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat 

fra de to sidste møder  

 

Referat fra mødet i maj og juni godkendt. 

Alle referater fra forårets møder lægges på hjemmesiden –  

Det seneste lægges på Forældreintra. 

 

4. Opfølgning på drøftelsen 

om udskolingen 

Vi skal være med til at løfte antallet af unge, der går videre på erhvervs-

uddannelserne. 

Vi har midler til at lave jobsnuser ordning for 6. og 7. årgang og er i kon-

takt med Aarhus Tech bla. er 8. årgang på introkursus. 

 

5. Ansættelse af ny pædago-

gisk leder 

Status – mange gode ansøgere. 2 samtaler 27. august. Der er valgt 3 ud til 

2. runde. Vi forventer opstart d. 1. oktober. 

Ditte undersøger om hun kan deltage i 2. ansættelsessamtale, ellers kan 
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Hanne. 

I forbindelse med ansættelsen af ny leder undersøger vi om vi kan ændre 

organisationen, så vi har 2 pædagogiske ledere i stedet for som nu en pæ-

dagogisk leder og en afdelingsleder. MED og nu skolebestyrelsen er posi-

tive.  

 

6. Inklusion  

 

Udspil til princip vedlagt. Majbritt fortsætter med at skrive på udspillet 

med inspiration fra drøftelserne fra mødet.  

Skolebestyrelsen vil gerne have en samlet beskrivelse af skolens tiltag fx 

ift børn med særlige behov. 

 

7. Bordet rundt 

 

Information om ændringer, der har betydning for en klasse. Skal ud på 

forældreintra fx hvis  børn kommer til eller går ud af klassen.  

Skolebestyrelsen vil gerne orienteres mere overordnet.  

 

Der ønskes info om glemt-tøjkasser mv.  

 

8. Nyt fra ledelsen 

 

Vi har fået 222.000 kr. til arbejdet med at lave afprøve nye tiltag for at få 

flere børn i den lokale skole. Ansøgningen er lavet i samarbejde mellem 

Dagtilbuddet Møllevang og skolen.  

Forslag til indsats. 

a) Forældretilfredshedsundersøgelsen udvides med lokale spørgsmål, 

der kan danne grundlag for vores arbejde 

b) Vi køber UNO centret ind til aktiviteter i forbindelse med børne-

havernes besøg på Møllevangskolen. 

c) Rytmik for førskole-børn.  

d) Idrætsorganisationer ind på skolen 

e) Ansatte ud for at fortælle om skolen i forbindelse med opstart af 

sport og generalforsamlinger i grundejerforeninger 

 

Vi har fået 16.000 kr. til at lave et arrangement for skolebestyrelsen. De 

vil kunne bruges til et arrangement med interesse for alle forældre i di-

striktet fx om inklusion  

 

9. Næste møde  Næste møde 1.oktober 

SFO forældreråd og elevrådet inviteres 

Kommende besparelser i kommunen 

 

Aftaler ift hvem der er på valg foråret 2016  

 

10. Andre møder på vej 

 

Tirsdag den 6. oktober Åben skole 

Onsdag den 21.oktober. Forældrebestyrelsen Dagtilbuddet Møllevang 

mødes. 

Torsdag den 29.10 kl. 17- 20.30. Skolebestyrelsernes dag og dialogmøde 

med rådmanden mv.  

 

Mandag den 2. november infomøde for kommende forældre. 

Onsdag den 4. november Åben skole 

Mandag den 9. november Møde i skolebestyrelsen - økonomi 

Torsdag den 26. november. Forældrebestyrelsen Dagtilbuddet Møllevang 

mødes. Majbritt deltager  
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Onsdag den 9. december.  Møde i skolebestyrelsen 

Torsdag den 10. december. Åben skole 

 

Møde med arabiske forældre ikke datofastsat 

Møde med klasseforældrerådene ikke datofastsat. 

 

11. Evt Claus får ros for at lave et godt materiale til mødet 

Claus viser sit kontor frem. 
 

 


