Referat af møde i skolebestyrelsen
Dato og klokkeslæt

Onsdag den 1.10 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
Ahmed (far til Fawsi 4.a, Illias 7.a, Mohamed 9.a) AFBUD

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang

Medarbejder-repræsentanter

Uffe Rasmussen
Nina Sørensen

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder AFBUD
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

Claus Bossow

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Uffe blev valgt – igen igen….
Bifald blev frabedt.

2. Godkendelse af dagorden

Intet at bemærke

3. Evt. besøg af skolebestyrelse og SFO forældreråd

En kort snak om, hvem der sidder i det nyvalgte SFO Forældreråd.
I forhold til elevrådet, så er besøget blevet udskudt, således at
eleverne kan forberede sig på bedste måde.
De seneste referater kommer snarest på Forældreintra.
Iddle spurgte til de 16.000 kr., som er øremærket en opkvalificering af skolebestyrelsen.
Det medførte en lille snak om mulige fællesarrangementer og
evt. også for dagtilbud og måske Hasle Skole også. Der blev
nævnt flere emner i forhold til evt. oplæg, og her blev Grethe
Kragh-Müller nævnt. Hun er aktuel med en DR udsendelsesrække.
Poul Lundgaard Bak blev nævnt som en mulig oplægsholder.

4. Godkendelse af referat
fra sidste møde
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5. Opfølgning på ansættelse

6. Opfølgning på Bordet
rundt mv
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Han er tidligere chef for Sundhed og trivsel i Børn og unge i Aarhus Kommune.
Emnet tages op igen efter Skolebestyrelsernes dag i slutningen
af oktober måned. Der kan hentes inspiration derfra.
Lasse opfordrede til, at skolens ledelse kommer med input til,
hvad og hvordan man ser bestyrelsens funktion også ift til sparring.
Majbritt orienterede om skolens nye pædagogiske leder, Anette.
Hun har allerede deltaget i relevante arrangementer – bl.a. til
skolelederkonferencen i den forgangne uge.
Vedr. skoleklokken: På baggrund af en forespørgsel fra forældresiden er der lavet en lille ”undersøgelse” i forhold til, om
klokken kan høres. Det er lærernes opfattelse, at klokken reelt
kan høres, og det er en udbredt holdning, at der ikke er noget
problem.
Såfremt det stadig er et problem, kan Majbritt kontaktes direkte.
Blå futter: Kampagne bliver iværksat i forhold til, at forældrene
bruger disse blå futter – primært når det er vådt. SFOforældrerådet er tovholdere

7. Høringsrunde ift ny Børn
og unge politik + udlicitering af Erhvervsrettet
10.klassestilbud EUD10

Glemt tøj: Helle har haft en snak med en anden forælder omkring en container, der i aflåst form rummede det glemte tøj.
Denne ordning eksisterer ikke længere, Majbritt lover at beskrive emnet ved den næste informationsskrivelse på Forældreintra.
Børn- og ungepolitikken:
Der er indledt en høringsfase, der løber frem til 22. oktober.
Ditte har siddet med i udarbejdelsen, og hun kunne berette om
en god proces.
Lasse supplerede med, at han synes godt om det skrevne, der
kan være med til at sætte retningen for vores arbejde med børnene og de unge – og uden at ressourcemangel spiller forstyrrende ind. Det handler om prioriteringer, der til enhver tid kan
fastholde den givne retning.
Det kan være svært at være uenig i de mange udsagn, mens
udfordringen vil blive at gøre politikken operationel.
Udlicitering af EUD 10 – et erhvervsrettet 10. klasses-tilbud:
Lasse kunne fortælle, at Aarhus kommune sætter en form for
bundrekord i forhold til antallet af unge på en erhvervsskole,
hvor kun 4,7 % af en årgang søger direkte ind på en erhvervsuddannelse fra 9. klasse. Medregnet eleverne fra 10. klasse lander tallene på et højere niveau – vistnok ca. 16 %., men Aarhus
når på ingen måde regeringens målsætning på 25 %. Så der er
lang vej endnu.
Lasse henviste til Horsens, hvor man har arbejdet konkret mod
at skabe bedre muligheder for det erhvervsrettede tilbud.
Skolen er bekymret for at de unge vælger ud fra en frygt for at
”melde sig ud” af fællesskabet og trenden, når nu en meget høj
%del af kammeraterne søger en gymnasial uddannelsesretning.
Udspillet anbefaler, at man allerede pr. 1. januar 2016 kan indlede et 10. klasses forløb på en erhvervsskole. Byrådet træffer
den endelige beslutning efter høringsrunde, der afsluttes pr. 26.

Møllevangsskolen, Møllevangs Alle 20 - 8210 Aarhus V - 8713 6060 – moe@mbu.aarhus.dk

Referat af møde i skolebestyrelsen

Side 3 af 4

oktober.
Konklusion: Emnet er drøftet, og der er forståelse for, at EUD 10
kan være en god og brugbar genvej, men udfordringen vil være,
hvordan retningen gøres attraktiv for de unge. Og det skal være
indholdet i vores høringssvar.

8. Bordet rundt

Spisesituationen: Bekymring for om børnene har nok tid til at
spise. Majbritt tager emnet op i.f.t. de konkrete årganges lærere, men også mere generelt.
Der efterlyses priser på de forskellige retter i kantinen på hjemmesiden.
Vikarplaner:
Som udgangspunkt udfærdiges en plan for det faglige, som vikarer kan følge, når de faste lærere er fraværende.
Hvis forældre har tanker om, at der ses meget film eller andet i
konkrete klassers vikartimer, så er det en hjælp, at skolens ledelse får det at vide. Dermed ikke være sagt, at det er forbudt
at se en film.
Forældre til børn med særlige behov:
Det har været fremme i medierne, at forældre til børn med særlige behov, der er inkluderet i distriktsklasser, kan have brug for
at danne en slags ”forældreråd” med andre forældre på tværs af
klasserne. Ofte er disse forældre ikke bekendt med hinandens
eksistens. Men det er muligt, at forældrene (og måske også børnene) kan have gavn af fælles erfaringsudveksling (fx hvad har
virket godt for vores barn i forskellige undervisningssituationer
og hvad har ikke virket). Majbritt oplyste, at der tidligere har
været afholdt møder for forældre til børn med særlige behov (Hbørns møder). Måske skal vi tage ideen op igen i forhold til forældre/forældre-kontakten. Emnet tages op ved en senere lejlighed.
Spørgsmål omkring en fælles mobiltelefon-politik for eleverne:
Der er ingen fælles nedskrevet politik, men der er intet i vejen
for, at en sådan kan laves ude i klasserne.
5. klasse på lejrskole: En positiv oplevelse, hvor eleverne inddrog forældrene i deres fremlæggelser fra deres Skagen-tur. Er
det muligt at få flere lejrskoler i fremtiden..??
Sandsynligvis ikke. Skolen har et meget fint tilbud i forhold til
lejrskoler ift mange andre skoler.
I forlængelse af punktet en lille snak omkring præmisserne på
bestyrelsens funktionalitet. Af og til kommer vi til at diskutere
detaljer og meget konkrete ting, hvor vi glemmer at tale politikker, principper og skabt i et metaperspektiv.

9. Nyt fra ledelsen

Majbritt og Claus har undersøgt muligheden for at spørge til
baggrunde for valg eller fravalg af Møllevangskolen som lokal
skole via den kommende forældretilfredshedsundersøgelse, men
omfanget vil blive for stort.
Derfor er undersøgelsen udskudt til en selvstændig survey, der
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søsættes i starten af det nye år via børneintra og skoleintra.
Den 26. oktober mødes Lokaldistriktsgruppen for at aftale vores
lokale fokus for Tidlig indsats, som er det fælles tema for Børn
og unge de kommende år.
De kommende besparelser hhv. effektiviseringer. Der er en del
usikkerhed omkring det kommende års budget. Måske kommer
der i forlængelse heraf en høringsrunde om det også.
Områdeledergruppen har været en tur i London. Claus vedlægger oplæg som bilag.

10. Næste møde

Mini-skolen er startet, og der er stor tilslutning fra start.
Lidt snak om valgperioder m.m. Det betyder, at der skal laves
aftaler om, hvem der er på valg, således at der skabes en forskudt periode. Valget foregår til foråret for halvdelen af forældrerepræsentanterne, ligesom suppleanterne skal vælges – eller
genvælges.
De nærmere betingelser drøftes ved næste møde, som er mandag d. 9. november.
Punkter til næste møde:
- Økonomi
- Elevrådet
- ”De 16.000 kr.” Se længere oppe.
- Noget om principper
o Eks. iPad og mobiltelefoni-politik
o Vikarer m.m…???
- Opsamling på årshjulet for bestyrelsens arbejde
- Outcome fra Skolebestyrelsernes dag d. 29. oktober
- Principper for klassesammenlægninger (se under pkt. 12.
Evt.)

11. Andre møder på vej

Torsdag den 29.10 kl. 17- 20.30. Skolebestyrelsernes dag og dialogmøde
med rådmanden mv.
Onsdag den 4. november Åben skole
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
Infomøde for forældre til kommende skolestartere ??
Møde med arabiske forældre ikke datofastsat
Møde med klasseforældrerådene ikke datofastsat
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