Referat af møde i skolebestyrelsen
Dato og klokkeslæt

Mandag den 9.11 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 AFBUD
Hanne (mor til Mads 5.b)
Helle (mor til Jonathan kom3)
Iddle (far til Yasemin 2.c) AFBUD
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 AFBUD

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
Pernille og Deva fra elevrådet /8.b og kontaktlærer Ann-Helene
Maack
Pædagogisk leder Annette Demant
Administrativ leder Randi Østergaard

Referent

Majbritt Jensen

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Uffe

2. Godkendelse af dagorden

Ja

3. Besøg af elevrådet

Elevrådet er nyvalgt og for at løbe arbejdet i gang mødes det hyppigere end 1 gang/måned.
Lærerne kender dagsordenen og hjælper med at få drøftet punkterne.
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I elevrådet sidder rep. fra 5. – 9. klasse.
Elevrådet har drøftet trivsel.
Hvordan er det gode frikvarter.
Gode ideer. Frikvartersaftaler.
Hvad gør vi, når nogen i en klasse gerne vil have besøg fra andre
klasser i frikvarteret og andre ikke.
Måske aftalte steder på skolen hvor man kan mødes på tværs af
klasserne.
De fleste af de store er inde – også selvom eleverne fra 7. - 9. har
lov til at gå udenfor skolen.
På vestfløjen skal børnene være ude i 10 pausen.
Alle klasser har en klassekasse, hvis der kommer ønsker om indkøb
af legeting.
Idrætsdagen + trivselsugerne i starten af skoleåret er rigtig gode
dage – og på tværs af årgange. Det giver sammenhold
Kantinens udbud drøftet.
En god snak i elevrådet med Annette, vores nye pædagogiske leder
om skoledagen på Møllevangskolen.

4. Præsentation af ny pædagogisk leder

Lige nu arbejdes med planlægning af udskolingsfesten for 7. – 9.
årgang. Afholdes i februar.
Fest i vest for vestfløjens elever afholdes i i januar. Arrangeres af de
voksne.
Annette Theilmann Demant er vores nye pæd. leder.
Ansvarsområder:
Udskolingen inkl. elevrådet.
Strax. Genstart. PUC. Læringsvejlederne. Undervisningsbudget
Afgangsprøve mv.
Samarbejdet med klubben og ungdomsuddannelserne

5. Godkendelse af referat
fra sidste møde

Enkelte rettelser til den endelige udgave.

6. Gennemgang af regnskabet
ved Randi

Undervisningen:
Planlagt for årets start at bruge det akkumulerede overskud. Vi har
brugt det og mere til. Håber at få regnskabet i nul. Pt et forventet
underskud på 270.000 kr
Har brugt de ekstra penge på driften/løn. Det giver en stor opgave
med at få driften i balance igen i det kommende år.
Vi ved, at der kommer besparelser/mindre tildeling til næste skoleår
– svært endnu at sige noget konkret om budgettet næste år
Ekstra udgifter til IT (udlæg for rensning af computere fra skumslukker-episoden og tyveri af 2 klassesæt bærbare computere)
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SFO:
Også her planlagt at bruge det akkumulerede overskud. Det er brugt
og ca. 300.000 ekstra. Vi håber at komme ned på 150.000 kr. i overforbrug.
Kantinen
En dårlig periode i starten af året med sygdom i kantinen presser
økonomien.
Større skrankesalg end tidligere.
Kostordningen for de små og daglig brødbagning ud over det alm.
skrankesalg og betjening af gæster i festsalen er mere end 2 personer kan klare.
Vi skal ift kommende års budget beslutte, hvad vi vil satse på og har
råd til.
God forældrefeedback ift kostordningen.
7. Opfølgning på Bordet
rundt mv.

Glemt tøj. Henrik fra TAP laver en udmelding på Intra om vores
praksis. Hvor kan man finde glemt tøj.
Blå futter i østfløjen. Lars er tovholder ift kampagne i uge 47.
Igangværende drøftelse på skolen om hvordan vi hjælper vikarerne,
spisning og mobiltelefon-politik. Udspil følger.
Cafemøder for forældre i spc. klasserne.
Den 23.11. Tema: Hvordan støtter vi bedst vores børn i forhold til
den kommunikative og sociale udvikling.

8. Møllevangskolen i medierne

Børn der køres i skole
Ved en undersøgelse foretaget i foråret af forvaltning og Trygfonden svarede 43 % af skolens elever angiveligt, at de var blevet kørt
i skole. Topscorer i Århus. Vi undrer os over tallet. Evt. ny lokal
undersøgelse for at teste det.
Men mange bliver kørt i skole - og det udsætter andre børn for fare
på P-pladsen, der ikke er nem at overskue.
Trivselsmålingen
Ugebrevet A4 har ranket skolerne i Danmark ift trivselsmålingen
for 5. – 9. klasse (februar 2014)
Vi ligger på gennemsnittet på landsplan og i Århus på 3 ud af 4 parametre, men kommer til at ligge lavt i sammenligningen. En forklaring må være, at spredningen mellem skolerne er så lille.
Tanken med den årlige trivselsmåling er, at skolerne kan følge evt.
bevægelser mellem årene og vælge fokus ift arbejdet med trivsel på
skolen og de enkelte klasser.
Vi vil selvfølgelig rigtig gerne, at børnene fortæller at de trives.
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Måske pga stort fokus på det faglige og børnenes udbytte, er der
noget andet vi ikke når.
Aftalt: til næste møde i bestyrelsen laver skolens ledelse et oplæg:
Hvad er hypoteserne?
Hvad vil vi gerne have mere af?
Hvad vil vi gerne se til den næste trivselsmåling.
Input:
Skolen arbejder i forvejen med større inddragelse af eleverne – det
fortsætter vi med.
Er den tætte kontakt med en voksen presset ift afskaffelse af klasselærerfunktionen og det at lærerne har mere undervisning.
Er der behov for mere hjælp i pauserne
Godt med fælles arrangementer mv.
Skolen og dagtilbuddet laver en fælles kommunikationsstrategi
Mål: tilstrækkelig og rettidig kommunikation.
Forslag om opprioritering af nyhedsbrev fra skolen
Vigtigt med opbakning til klasseforældrerådene – de betyder meget
for børnenes trivsel.
Ift det enkelte barn: vigtigt med tæt samarbejde med og opbakning
fra forældrene ift nedbringelse af fravær mv.

9. Bordet rundt

Toiletterne på østfløjen kræver helt særlig opmærksomhed. Det får
de.
Input fra dialogmødet med rådmand mv.
Dagsorden:
En hjerneforsker fortalte om hvad vi ved om sammenhæng mellem
bevægelse og læring.
Kvalitetsrapporternes funktion
Boder med interessante oplægsholdere: skoletanter og -onkler
Hvad laver FU (Ungdomsskolen)
ULF (Undervisning uden for skolen)
Politisk hjørne – dialog med de fremmødte politikere
Spørgsmål til overvejelse:
Hvordan kobles det, vi laver på skolerne og det forvaltningen er
optaget af
Hvorfor er der så få? (Vi var rigtig mange fra Møllevang)
Hvad er det vi kunne forvente – en rigtig god oplevelse sidste år.
Episoden hvor en lille gruppe store elever i uge 40 lavede hærværk
med skumslukkere i 3 faglokaler affødte en drøftelse om, hvornår vi
inddrager politiet – og i det hele taget håndterer kriser (vold, hær-
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værk, stoffer, alkohol mv)
Punkt til kommende møde
Vigtigt at forældrene kender til børns ansvar, når de ødelægger ting
mv.
Skolens nugældende udmelding får et eftersyn
Ønske om en vandrepokal.
10. Nyt fra ledelsen

11. Næste møde

Forældretilfredshedsundersøgelsen
Vi har ikke en høj svarprocent pt.
Der er mange spørgsmål. Er det de rigtige?
Sammenlægningen i 0. årgang – fra 3 stamhold til 2 klasser. Processen kører stille og roligt. Godt med en overskuelig børnegruppe i
starten af børnenes skoletid.
Aftaler ift hvem der er på valg foråret 2016
Ahmed har trukket sig fra bestyrelsen. Han har fået nye arbejdstider, der vanskeliggør fremmøde.
Lea er derfor alm. medlem af bestyrelsen
Helle stiller op til valget i foråret.
Vi skal have udpeget endnu én forælder, der går på valg.

Datoer og indhold for forårets møder:
Vi skal i løbet af skoleåret lave principper for studietid/lektiecafe og
holddannelse.
Fælles høringssvar med dagtilbuddet om budgetudmeldingen for de
kommende år inden 9.1.
Vi får først materialet efter næste bestyrelsesmøde. Derfor ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 9.1 kl. 18.30. Lasse deltager.
Ditte er som formand vigtig
12 Andre møder på vej

Onsdag den 9. december. Møde i skolebestyrelsen
Vi starter kl. 18
Udtalelse til kvalitetsrapporten
Torsdag den 10. december. Åben skole
Ekstra ordinært møde i bestyrelsen (budget-høringssvar) 6.1 kl.
18.30
Reserveret samtale om kvalitetsrapporten den 15.1 kl. 13.00 - 15.00
Åben skole den 2.februar, 3.marts, 7.april, 2.maj, 7. juni
Forslag til mødedatoer i foråret:
Alle dage kl. 18.45 – 21.15
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Mandag den 1. februar (med forældrerådet)
onsdag den 16. marts (økonomi)
tirsdag den 3. maj (med elevrådet)
torsdag den 16. juni (start kl. 18)
Møde med arabisk-talende forældre ikke datofastsat
Møde med klasseforældrerådene
Forslag: tirsdag den 26. januar kl. 19. 20.30
13. Evt
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