
Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt 19.september 2016 kl. 18.45-21.15 

Mødested Personalerummet på 1. sal 

 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Hanne (mor til Mads 6.b) ikke på valg 

Iddle (far til Yasemin 3.c og Liban 0.b) ikke på valg afbud 

Lea (mor til Mathias 6.b og Jonas 8.a) ikke på valg 

Mette (mor til Sofie 4.b og Emil 7.a) 1. suppleant 

Sadiqqa Mubashrah (Maleeha 3.a) 2. suppleant 

Connie Elenius Mikkelsen (Anton 2.b) 3. suppleant 

Johanne Liv Agger (Tone 1.b)  valgt 

Michael Hougaard Nybro (Philip 1.F valgt 

Lars Rosenhagen Sørensen (Isabella 1.a) valgt 

Søren Krarup (Astrid 3.a, Theodor 2.b og Bertil 0.a) valgt 

 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang 

 

Medarbejder-repræsentanter Bo Østergaard 

Hans Jørgen Nim (Buster) 

 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

 

Gæster Fritidsleder Morten Kvist   

 

Referent Lars Hansen 

 

  

Dagsorden Referat 
Pkt. 1. Valg af ordstyrer Majbritt 

 

Pkt. 2. Godkendelse af 
dagorden 

 

Valget afsluttes mandag den 19.9 kl. 12.  

Nye ordinære medlemmer er  

Johanne Liv Agger (Tone 1.b)  valgt 
Michael Hougaard Nybro (Philip 1.F) valgt 

Lars Rosenhagen Sørensen (Isabella 1.a) valgt 

Søren Krarup (Astrid 3.a, Theodor 2.b og Bertil 0.a) valgt 
 

Suppleanter:  

Mette (mor til Sofie 4.b og Emil 7.a) 1. suppleant 

Sadiqqa Mubashrah (Maleeha 3.a) 2. suppleant 
Connie Elenius Mikkelsen (Anton 2.b) 3. suppleant 

 

Suppleanter er fast inviteret som gæster til bestyrelsens møde 
Aftale om konstituering (valg af formand og næstformand) som vælges af 

og blandt forældre-repræsentanter udsat til næste  

 



 Pkt. 3. Den lokale 
udviklingsplan for 

Møllevangskolen/lokaldistriktet 

 

Majbritt fortalte om den Lokale Udviklings Plan (LUP) for skolen 

Vi skal i løbet af det næste halve år beskrive vores indsatsområder for de 

kommende 2 år. 
Vi har valgt udskolingen, nedbringelse af opmærksomhedskrævende 

fravær, målstyrede aktiviteter i SFO og undervisning. Møllevangskolen 

har ikke fået tilsynspunkter, 

Claus fortalte om de fælles punkter i LUP for skole og dagtilbud.  
Robusthed og Fri for mobberi er indsatsområder for distriktet.  

Der bliver inviteret til et fælles arrangement med eksperter ude fra ift 

robusthed, hvor dagtilbuddets forældre, personale og indskolingsforældre 
og SFOpersonale bliver inviteret.  

Klubben er ikke med i distriktets LUP men har deres egen LUP sammen 

med de øvrige klubber. Det er heldigvis sådan, at de 2 forskellige LUPer 
supplerer hinanden godt. 

 

Pkt. 4 Input til arbejdsområder 
for det kommende skoleår 

Hvad er skolebestyrelsens arbejdsområde helt overordnet: 

- Samarbejdet med SFO-forældrerådet 2 møder årligt 
- Inddragelse af eleverne, eleverne deltager i 2 årlige møder 

- Samarbejdet med dagtilbuddets bestyrelse 

 
Hanne anbefalede, de nye medlemmer at deltage, hvis B&U igen udbyder 

introduktionsarrangementet for nye medlemmer af skolebestyrelser.  

Vi undersøger om der kommer et i år. 

 
Input fra bestyrelsen om hvad der vil være godt at arbejde videre med 

Kommunikation. 

En lille gruppe forældre har taget initiativ til et informationsmøde for 
lokale forældre om Møllevangskolen, den lokale skole. 

Få fortalt den gode historier, også når vi ligger godt i test. 

Møllevangskolen som det centrale mødested og der, hvor man mødes til 

alt forskelligt 
At få hallen fra Center 10 tilknyttet Møllevangskolen.  

Kommunikationen inden for skolen, forældre-forældre i mellem, forældre-

skole imellem. 
Få musikskolen eller lignende tilbud på skolen. 

Fastholdelse af eleverne i udskolingen. Fokus på både faglighed og det 

sociale  
Kommunikation fra lærerne direkte til forældrene om eleverne 

Vil gerne have mere musik på skolen. Mangler forårs-efterårs-jule 

koncerter. 

Forskønnelse af skolen både ude og inde. 
Børnene på 4. årgang skal fortsætte i SFO i stedet for i klub 

Klubben ind på skolen. Øget samarbejde med klubben 

Forældrene mere på banen i forhold til klasseforældreråd på alle 
klassetrin. 

Trivsel er et must. 

Rengøring og indeklima 
Skolevejen. 

Bruge data mere i forhold til den politiske proces.  

Holde den røde tråd i arbejdet med skolens udvikling. 

Få flere med på intra. Der er for mange inaktive forældre på intra, hvilket 
gør det svært at få beskeder frem.  Hvordan kommer vi forbi 

sprogbarrierene. 

Hvorfor har skolen ikke en kommunikationsmedarbejder? 
Skolens ansigt ud af til på skrift.  

 



Pkt. 5 Afrunding på skriv om 
mobiltelefonpolitik 

Bilag udsendt 

Punktet fortsættes evt på næste møde 

 

Pkt. 6 Bordet rundt Der er enormt varmt på vestfløjen på gangene og den nederste del på 
fløjen 

Budget er et punkt på næste møde 

Hvad er data på elev frafaldet 
 

Pkt. 7 Nyt fra ledelsen 

 

Skolevejsanalyse møde d. 29/9 kl. 7.45  

Lea og Lars og Lars deltager. 

Komme til tiden, blå futter og oprydnings kampagne i uge 43 
 

Pkt. 8 Nyt fra dagtilbud og 
klubben 

Klubben har stillet sig undrende over, at børn i vores lokalområde skal 

betale mere i kontingent for klub og fritidsmedlemmer end i øvrige andre 
udsatte områder. 

 

Pkt. 9 Mødeplan for kommende 
skoleår 

1. mødedato den 19.9  

Mødeplan ud fra at vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.  
Der skal serveres en sandwich 

Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00 

 torsdag den 13.10 (økonomi) 
tirsdag den 29.11 med SFOs forældreråd og elever 

onsdag den 11.1  

mandag den 20.2 

tirsdag den 4.4  
onsdag den 17.5 

torsdag den 15.6   

 
Skal vi have faste møder med dagtilbuddets bestyrelse eller ikke? 

 

Pkt. 10 Andre møder på vej 

 

- Åben skole 4 gange i næste skoleår  

14.9 (IPads, hjælp til matematik, uddannelsesparathed, musik) 
80 tilmeldte 

Mini skole hver 14 dag. 

Besøg fra storbørns grupperne mandag og tirsdag i uge 40 ca. 115 børn fra 
børnehaverne. De skal igennem 6 værksteder. 2 med dialogisk læsning, 1 

med udeliv, 1 med fri for mobberi, 1 ansigtsmaling, samt en ukendt. 

 
Torsdag den 24.11 kl. 19.30 – 21.30 fælles bestyrelsesmøde med 

deltagelse af rådmanden (festsalen) 

 

Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelse  
 

Pkt. 11 Evt. 
Sager til næste møde 

Hvor mange fra det lokale dagtilbud går i den lokale skole?? 

Forberedelse af mødet med rådmanden 

Skolevejsanalyse 
 

 

 


