Referat af møde i skolebestyrelsen
Dato og klokkeslæt
Mødested
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter

Torsdag den 16.6 2016 kl. 18.00 – 21.15.

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang

Medarbejderrepræsentanter

Uffe Rasmussen
Nina Sørensen Afbud

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder

Gæster

Fritidsleder Morten Kvist

Referent

Lars

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Uffe

2. Godkendelse af dagorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

Godkendt

4. Status på den nye bestyrelse

Vedr. forældrerepræsentanterne: Der er forældre, der har haft problemer
med at komme ind og afgive deres stemme. Dette undersøges.
Der er valgt 2 nye medarbejderrepræsentanter
Hans Jørgen Nim(Buster) og Bo Østergaard
Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech og Claus Bossow fortsætter som eksterne medlemmer.

5. Afrunding på skriv om
mobiltelefonpolitik + overordnede principper om holddannelse og studietid

Vedr. mobilpolitik udsat til næste møde
De overordnede principper om holddannelse og studietid om blev udleveret i 1. udkast vendes med det pædagogiske personale, inden de kommer
på dagsordenen igen (inden jul). En skal-opgave

Det store møderum over for kontoret
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
Christina (mor til Freya 2.a) afbud
Lea (mor til Mathias 5.b og Jonas 7.a) afbud
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6. Hvad kan vi læse ud af forældreundersøgelsen ang. begrundelser for skolevalg mv.

Claus og Majbritt laver kort oplæg til drøftelse på mødet
Udsat til senere møde.
Der er ved at blive lavet et lokal blad/avis, som skal fortælle om Møllevangens institutioner, til alle, der bor i området
Skolebestyrelsen vil gerne medvirke med bidrag til avisen

7. evt. Høringssvar ang. Center10 og Fokusskolen

Høringsmateriale udsendt. Høringsfrist den 21.6
Bestyrelsen finder det godt, at Fokusskolen fortsætter

8. Bordet rundt

Der er stor utilfredshed med trafikkaos omkring skolen pga vejarbejde og
byggeri.
Et punkt til den nye bestyrelse om at finde ud af, hvad de af skolebestyrelsen indsamlede penge på markedsdagen kan bruges til.
I bladet ”Boligen” er der en artikel, der fortæller om skolernes samarbejde
med boligafdelinger.
Drøftelse af hvordan man sikrer åbenheden omkring unges evt. særlige behov i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. Hvis børnene
skal have f.eks IT rygsæk og ungdomsuddannelsen ikke ved det, så vil der
gå meget langt tid før der kan komme til rådighed.
Ikke fuld tilfredshed med indholdet på dialogmødet med rådmanden

9. Nyt fra ledelsen

Kommende års skema er sendt i høring i dag.
Fælles lokal udviklingsplan er under udarbejdelse. Det er Claus og Majbritt, der har opgaven.
Majbritt mfl. har været til møde om skolens IT handleplan og det, at børn
selv medbringer deres eget IT. Skolen er meget godt med på IT området
og i undervisningen.Vi skal forholde os til BYOD Bring-your-own-device-konceptet.
Lasse fortæller at på Århus Tech har eleverne deres egne computere med.
Det virker og godt og giver ikke specielt store udfordringer.
Anne Merete Ebbesen FPL i SFO har pr. 1/6 fået nyt arbejde

10. Nyt fra dagtilbud og klubben

Temaaften om robusthed d. 12. oktober for dagtilbud og indskolingen/SFO UDSÆTTES til foråret
Klubben har været igennem en større forandring i forhold til deres nye arbejdsforhold. Pædagogerne i klubben skal videreuddannes til at tage vare
på nye opgaver.
Haveprojektet på byggelegepladsen. Der er rigtigt stor søgning til at få et
havelod. Successen skal udvides med forskellige husdyrhold
Klubben har lavet områdeudviklingsplan. Der er arbejdet med medarbejdertrivsel
Der er sommerskole på Center 10
Der er vanduge i uge 26

11. Mødedatoer for kommende skoleår

1. mødedato møde den 22.8 kl. 18.00-20.30 UDSAT
Drøftelse af om vi skal fortsætte med at mødes 2,5 time hver 6. uge.
Skal vi have faste møder med dagtilbuddets bestyrelse eller ikke?

12. Andre møder på vej

Åben skole 4 gange i næste skoleår
Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelses møder
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Vi siger tak til Helle Sværke for hendes tid som skolebestyrelsesmedlem.
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