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

Torsdag den 13.10 2016 kl. 18.30 – 21.00 – BEMÆRK NY TID

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang

Medarbejder-repræsentanter

Bo Østergaard- AFBUD
Hans Jørgen Nim (Buster) - AFBUD
Lars Hansen, SFO-leder- AFBUD

Sekretærer for bestyrelsen
Gæster

Personalerum
Hanne Andreasen(Mads 6.b)
Abdi-Rahman Iddle (Yasmin 3.c, Libin 0.b)
Johanne Agger (Tone 1.b)
Lars Sørensen (Isabella 1.a)
Lea Jans (Mathias 6.b og Jonas 8.a)
Michael Hougaard Nybro (Philip 1.F) afbud
Søren Krarup (Astrid 3.a, Theodor 2.b og Bertil 0.a) - AFBUD

Majbritt Jensen, skoleleder
Mette Muff Hauge – (Emil 7a og Sofie 4b), 1. suppleant- AFBUD
Mubashrah Saddiqa (Maleeha 3a) – 2. suppleant
Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 3. suppleant afbud
Fritidsleder Morten Kvist- AFBUD
IT-teknisk vejleder Torben Lemtoft Olsen (medarbejderrep. -suppleant)
Adm.leder Randi Østergaard

Referent

Randi Østergaard

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Lasse Munk Madsen

2. Godkendelse af dagorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat
fra sidste møde

Referatet godkendt

4. Skolens økonomi

Randi gennemgår skolens økonomi: undervisning og SFO
Det endelige regnskab for 2016 vil være færdigt ca. marts 2017
SFO: overført underskud fra 2015 på 239.000. Forventet regnskab fra oktober tyder på, at vi får nedbragt underskuddet med ca. 115.000 kr.
Foreløbig udmelding i dec. til året efter på baggrund af tallene 5. september = oprindelig budget.
Dertil kommer forventede ekstrabevillinger ift det faktiske børnetal og
fordelingen mellem 0.- 3. og 4. årgang samt børn i spc. klasse og H børn,
der udløser særbevillinger.
Regulering hver 14. dag ift elevtallet.
En høj % del af SFOs midler stammer fra børn i spc. klasse og H børnsmidler
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Gennemgang af oversigten Børnetal i SFO
Skolen generelt/undervisning: forventet underskud i 2016 på ca. 950.000.
Vi har ca. 600.000 kr. på bogen. Et samlet forventet underskud på 350.000
kr.
Vi vurderer, at udgiftsniveauet i efteråret 2016 er lavere end niveauet i
foråret 2016, hvilket giver et bedre udgangspunkt for kalenderåret 2017.
Kantinen: en del af skolens regnskab. Vi har nu et forventet underskud på
180.000 kr, hvilket er ca. 100.000 kr. mindre end budgetteret
Pt 120 børn er nu tilmeldt madordningen.
Væsentlig forøgelse i salg i festsalen og til møder ift. budgettet.
God indkøbspolitik sikrer at økonomien er forbedret.
Vi er ved at afvikle salg til minikantiner.
Randi har tidligere lavet en beskrivelse af rammerne for økonomien og
hvilke parametre der har indflydelse. Dette efterspørges i en opdateret udgave til et kommende møde
Ønske om et samlet skriv om, hvordan økonomien på skolens hænger
sammen.
Der spørges til tilfredsheden ift. kantinens mad. Stigning i tilslutningen.
Øget salg ved skranken
Overvejelser om at nedbringe udbuddet ved skranken.
Mulighed for forudbestilling kunne være en ide
Kan store børn hjælpe med skrankesalg?
Aftaler i små klasser at de ikke køber i kantinen.
Ønske om at tage kantinen op som et særligt punkt ved et senere møde

5. Rammerne for skolens/bestyrelsens virke

Hvad koster en musical? Hvad koster en featureuge og en lejrskole?
Vi er i gang med at kigge på rammerne for skoledagen og for F-dagene.
F-dagene er timer taget fra fagene.
Majbritt gennemgår rammerne
Her under skolens nuværende principper
Oplæg udsendt inden mødet. Vedhæftet dette referat.
Heri beskrivelse af:
• Folkeskoleloven med måltal for effekt
• Trinmål
• Børn og ungepolitikken med måltal
• Lokalt værdigrundlag
• Principper
• Ordensregler
• Mål og rammer for SFO
• Samarbejdspartnere
• Skolebestyrelsen
• Arbejdspladsens faglige aftaler, personalepolitik og arbejdsmiljøarbejdet.
Et ønske at få angivet hvad der er skal-opgaver for skolebestyrelsen og
hvad der er kan-opgaver. Majbritt reviderer bilaget til kommende møde.
Dette kan kombineres med ønske om årshjul jf mail fra Søren.
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Bestyrelsens ordinære medlemmer (forældre- og medarbejderrepræsentanter) vælger formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne
Punktet flyttes til næste gang grundet afbud fra flere medlemmer.

7. Data om skolens elevtal samt oversigt over fordelingen af børn i SFO

Uddeles på mødet
Læsevejledning. Årgange med 3 klasser = rød. Årgang med sort = 1 klasse
Årgang med 1 klasse = orange
I alt elevtal i distriktsklasserne faldet siden 2005.
NB stigning i 2008 pga. overførsel af børn fra den nedlagte Frydenlundskole.
Samlet elevtal i spc. klasserne er steget til 55
En stigning i alt på 5 børn siden 5.9 sidste år
Spørgsmål til overvejelser ift hvor mange spc. klasser skolen kan rumme.
Hvordan spiller dette sammen med ønsket om at være den lokale skole.
Et punkt til senere drøftelse

Ønske at tilføje antal børn i skoledistriktet over perioden til elevoversigten
med graf.
Jo tættere man kommer på centrum af Aarhus, jo flere valg har man som
forældre.
Vi har typisk 25% af distriktets børn der går i privatskole.
Vi har en del børn der går i specialklasser på andre skoler.
Vi har også elever der hører til andre skoledistrikter.
Der kommer snart 1100 boliger på Tage Hansens gade som hører til Møllevangskolens skoledistrikt og dagtilbuddet Møllevang.
Vi har ca. 40% af distriktets børn.
I en del år sendte kommunens lokale børn med bus ud til andre skoler for
at overholde reglen med 20% elever med sprogstøttebehov.
Hvorfor har vi faldende elevtal i klasserne. Hvad kan vi gøre ved det.
Vi har 3 børnehaveklasser for 3. år i træk. Til næste år bliver der 3 1. klasser. Det er et godt tegn.

8. Input til mødet med rådmanden 24. november på
Møllevangskolen

Ønske at ledelsen kommer med fakta og nogle tal der gør, at vi bedre kan
diskutere emnet på et kommende skolebestyrelsesmøde.
Der bliver god tid til dialog med rådmanden - hvad vil vi gerne snakke
med ham om?
Mødet er for alle dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelser i område Viborgvej dvs. ca. 6 lokaldistrikter. Det foregår i vores festsal
Husk tilmelding på kontoret eller via mail til Majbritt
•
•
•
•
•
•

Rygte om privatskole eller lejligheder på Frydenlundskolen.
Mulighederne for at bruge idrætshallen på Frydenlundskolen
Kan der også være en 20 % regel for dagtilbud i forhold til børn med
sprogstøttebehov.
Trafikvejsanalyse.
Den nye taxaordning
Nævne vores skole som samlingspunkt som indledning til spørgsmål.
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9.

Bordet rundt

10. Nyt fra ledelsen

Hanne:
Mail fra Søren omkring årshjul. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der
er skal-opgaver, som vi skal finde tid til.
Hanne og Lea vil gerne lave udkast til årshjul til næste gang.
Kursuspenge kr. 16.000 fra området til opkvalificering af skolebestyrelsen. Disse er stadig tilgængelige.
Sygemeldt pæd.leder i denne periode. Vi løber lidt stærkere i ledelsen.

11. Nyt fra dagtilbud og
klubben

Intet nyt.

12. Input til punkter til næste
møde

Årshjul
Formand/næstformand
Analyse elevgrundlag i distriktet
Samarbejdsaftale med SFO forældreråd.
Evaluering af mødet med rådmanden
Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.

11. Mødeplan for kommende
skoleår
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Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
tirsdag den 29.11 med SFOs forældreråd
onsdag den 11.1 med elever
mandag den 20.2
tirsdag den 4.4
onsdag den 17.5
torsdag den 15.6
13. Andre møder på vej

Åben skole 4 gange i næste skoleår
Næste gang den 29.11
Torsdag den 24.11 kl. 19.30 – 21.30 fælles bestyrelsesmøde med
deltagelse af rådmanden (festsalen)
Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelse

13. Evt
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