Referat af møde i skolebestyrelsen
Dato og klokkeslæt

Onsdag d. 16.3 2016 kl. 18.45-21.15

Mødested

Det store møderum overfor kontoret

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter

Ditte (mor til Falke 3.a) formand afbud
Christina (mor til Freya 2.a)
Mette (mor til Sofie 3.b og Emil 6.a2) næstformand
Hanne (mor til Mads 5.b)
Helle (mor til Jonathan kom3)
Iidle (far til Yasemin 2.c)
Lea (mor til Mathias 5.b og Jonas 7.a)

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech afbud
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang

Medarbejder-repræsentanter

Uffe Rasmussen
Nina Sørensen afbud

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder

Gæster

Maj-Britt (mor til Alexander 4. B)- Suppleant Afbud
Adm. leder Randi Østergaard

Referent

Lars Hansen

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer
2.
3. Godkendelse af dag-

Uffe
Godkendt

orden
4.
5. Godkendelse og evt.

opfølgning på referat fra sidste møde.
6.
7. Skolens økonomi

Udsat pga sen udsendelse.
Mobilpolitik tages op til debat på et senere møde

Randi gennemgik regnskabet for 2015 og det foreløbige budget for
2016 for skolen uden SFO og for SFO, som har eget budget
Skolen budget er 43,9 mio. heraf er drift 5,2 mio = 7%
Specialklasse elever uden for distrikt 4, 8mio = 11%.
Løn 35,9 mio. = 82%.
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SFO budget 8,945 mio
Drift 0.525 mio = 6%
Løn 8,42 mio. = 95%
Sproghuset har eget budget
Detailregnskab og budget gennemgået.
Der forventes, at der er overtallige ansatte både i undervisning og
SFO
8. Planlægningen af

næste skoleår

Oversigt over klasser næste år uddelt
Vi får 3 børnehaveklasser igen ;.)
Majbritt gennemgik lektionsfordelingsplanen.
Runde på erfaringer ift. studietiden set fra forældrenes perspektiv
Drøftelse af om det er en fordel for os at bruge muligheden for at
søge dispensation for omlægning af en del af den understøttende undervisning til to.voksenordning, således at skoledagen afkortes.
Bestyrelsen støtter klart op om kortere dage og 2 voksenordningen.
Vi ansøger derfor forvaltningen om dette.

9. Årets trivselsmåling

Vi har endnu ikke fået ministeriets bearbejdede data på børnenes
besvarelser, så vi kan sammenligne dem med sidste års trivselsmåling. Kerneteamene har ud fra klassernes besvarelser ajourført den
sociale årsplan. Skolebestyrelsen ønsker at planerne lægges på forældreintra.

10. Udkast til mobilpo-

Helle har nyt input. Det er tvivlsomt jf en skrivelse fra ombudsmanden om det er lovligt at inddrage børnenes mobiltelefoner. Hvis barnet bryder skolens regler, må man gerne inddrage telefonen.
Hvis forældrene giver samtykke til det, kan lærerne som pædagogisk metode samle telefonerne sammen og opbevare dem i timerne.

litik

Politikken skal drøftes videre med forældre, elever og ansatte
11. Udkast til ny-revide- Bilag udsendt.

Lars gennemgik forlaget til ny procedure for handleplanen for nedret handleplan for
nedbringelse af elev- bringelse af elev fravær.
Brevet til forældrene skal tydeligøres og gøres kortere. Skolebestyfravær
relsen ønsker information til alle forældre om tiltaget.
12. Åben skole

Hvad tænker/hører bestyrelsen om dette tiltag?
Skal vi ændre på tilbuddet?
Svingende tilslutning til de enkelte arrangementer.
Det har været sjovt at blive udfordret på at skulle spille i orkester –
ikke så sjovt at lave noget kreativt ;.)
Tidspunktet kan være udfordrende kl. 16 - 18.30
Ligger samtidig med de store børns fritidstilbud.
Anbefaling at vi holder færre arrangementer
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Måske skiftende hvem der er i fokus – indskoling - mellemtrin – udskoling. spc. klasser eller hvem der arrangerer
Kunne et arrangement være for de enkelte årgange?
Hvad vil vi med det…
Fælles arrangementer for skolen –
En måde man vil kunne mødes på årgangene – måske vil nogen
komme som ikke ellers deltager
Et tilbud til kommende forældre om at deltage
Muligvis mulighed for en somalisk aften igen
13. Bordet rundt

Herunder hvad klubben og dagtilbuddet er optaget af netop nu
Hanne vil gerne have, at der udsendes om sidste skoledag før jul. Så
flere forældre vælger at deltage.
Helle spørger ind til hvor mange der får skoleudsættelse i Møllevangens lokaldistrikt. Der er 3-5 børn der får skoleudsættelse.
Spørgsmål på baggrund af TV udsendelsen Moskeen bag sløret.
Iidle fortæller at mange muslimske børn går i Koran skole for at
lære om Koranen. Man er som muslimsk forælder forpligtet til at
lære børnene om Koranen.
Iidle fortæller at det er et problem, at nogle imamer ikke kender nok
til den danske kultur. De fleste somaliske forældre tilhører den moderate gruppe, som lever efter danske regler.

14. Hørringssvar i for-

Input til høringssvar ift 4. årgangs overgang til klubben.
Manglende morgenåbning. De store børn i klubben synes det er
træls, at de små 4. klasser kommer. Klubben åbner først omkring
middag i ferieperioderne.
Lars laver et udkast til bestyrelsens høringssvar.

hold til nye besparelser

15. Næste møde

Planlægning af valget til skolebestyrelsen

Andre møder på vej

Åben skole den, 7.april, 2.maj, 7. juni
Forslag til mødedatoer i foråret for skolebestyrelsen:
Alle dage kl. 18.45 – 21.15
april/maj – valg af 3-4 ordinære medlemmer samt suppleanter
tirsdag den 3. maj (med elevrådet) – elevers ansvar/bevægelse
torsdag den 16. juni (start kl. 18) – holddannelse
Dialogmøde med forældrene i 0.F, kom2 og kom3 31. marts kl. 1920.30
Møde med arabisktalende forældre ikke datofastsat
Møde i dagtilbuddets bestyrelse:
Den 5. maj og 1. juni. Majbritt deltager.

16. Evt.
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