
 

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Dato og klokkeslæt Tirsdag den 29.11 2016 kl. 18.30 – 21.00 

Mødested Personalerum 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Hanne Phillipsen (Mads 6.b) 

Johanne Agger (Tone 1.b) 

Lars Sørensen (Isabella 1.a) afbud 

Lea Jans (Mathias 6.b og Jonas 8.a)  

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

Michael Hougaard Nybro (Philip 1.F) 

Abdi-Rahman Iddle (Libin 0.b og Yasmin 3.c) afbud 

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 Mette Muff Hauge – (Emil 7a og Sofie 4b), 1. suppleant 

Mubashrah Saddiqa (Maleeha 3a) – 2. suppleant Afbud 

Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 3. Suppleant 

 

SFOs forældreråd: Stine  - Jeanette - Christina 

Fritidsleder Morten Kvist 

SFO Lisbeth Mathiasen 

Referent Lars Hansen 

  

Dagsorden  
1. Valg af ordstyrer Lasse 

2. Godkendelse af 

dagorden 
Godkendt 

3. SFO 

 

Status  

Mål-styrede aktiviteter – aktiviteter med mening. 

Lisbeth fra SFOpersonalet fortalte om arbejdet med målstyrede 

aktiviteter. Det tager udgangspunkt i de samme læreplanstemaer, 

som er i dagtilbuddene, dog i en omskrevet form. 

Det er et arbejdsredskab for pædagogerne for at sikre, at børnene 

bliver udfordret inden for alle udviklingsområder.  

SFO får således et værktøj til at fortælle forældrene om hvad vi vil 

med børnene. At vi har et tydeligt mål med børnene. Desuden er 

værktøjet også tænkt som del af pædagogernes faglige bedømmelse 

af børnenes udvikling, som danner baggrund for en mere 

kvalificeret skole-hjemsamtale  
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SFO arbejder videre med projektet og holder både forældrerådet og 

skolebestyrelsen orienteret om udviklingen. 

 

Rep. fra skolebestyrelsen havde inden mødet stillet en række 

spørgsmål til SFO forældrerådet 

a) Læreplaner i SFO'en. - Hvad er SFO forældrerådets holdning til 

det?: 

SFO forældrerådet er positive, de er dog enige i, at det er vigtigt at 

børnene ikke testes, men at barnets progression bygger på 

personalets iagttagelser i forløbene. 

b) Hvad er SFO'ens primære formål? (for os er det primært et 

fritidstilbud; hvad mener Rådet?): 

Ja det er et fritidstilbud. Men SFO skal også vise hvad vi kan og 

”sælge” sig selv. Det er vigtigt, at SFO viser hvad de vil med 

børnene. Det betyder meget for forældrene, at de kan se, at  der er et 

tydeligt mål og en retning med vores SFO 

c) Hvilke aktiviteter skal der være i SFO?: 

Et bredt udvalg af aktiviteter der dækker de forskellige 

aldersgrupper og tilgodeser både børn, der har stor lyst til 

bevægelse, men også til kreativitet, leg og læring, samt underbygger 

børnenes relationer til hinanden - gerne på tværs af køn og 

klassetrin 

 

Der er en bekymring fra forældregruppen i skolebestyrelsen om 

hvorvidt SFO risikerer at blive for meget lig skolen og knap så 

meget et fritidstilbud. 

Lars rundsender arbejdspapirer fra drøftelserne om de målstyrede 

aktiviteter, som foreligger nu.  

Det skal bemærkes, at det er et udkast, der fortsat er under 

udvikling i SFOpersonalegruppen. 

 

Samarbejdsaftale ml. forældrerådet og skolebestyrelsen sendes 

rundt til skolebestyrelsen. Forældrerådet støtter op om 

samarbejdsaften. 

 

Kontaktperson til Forældreforeningen. Skal udpeges i januar af SFO 

forældrerådet. 

4. Godkendelse af referat 

fra sidste møde 
Referatet godkendt 

5. Forventningsafstemning  

skolebestyrelse / ledelse 

De særlige punkter som skolebestyrelsen skal høres i er budget, 

lektionsfordelingsplan, ansættelse af skoleledelse, ordensregler. 

Skolebestyrelsen har altid mulighed for at spørge ind til alle sager 

omkring skolen. Dog har skolebestyrelsen ikke mulighed for at 

”blande sig” i personalesager. 

6. Forslag til årshjul for 

bestyrelsens arbejde 
Hanne, Mette og Lea har lavet et oplæg til årshjul, som blev 

diskuteret på mødet. Ikke alle mødedage i dette skoleår er udfyldt i 
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planen. Det skal ses som et oplæg til diskussion af en prioritering af 

de ting, vi skal have kigget på i løbet af året. 

Skolens ledelse udarbejder på grundlag af dette et årshjul med  'skal' 

ting. 

 

Elevrådet kommer sent i gang i år. De kommer på næste møde. 

Måske skal de kun komme 1 gang om året i stedet for 2; til gengæld 

kan vi så opfordre dem til at sende forslag til skolebestyrelsen i 

løbet af året, og skolebestyrelsen kan også selv blive bedre til at 

sende emner til høring i elevrådet. 

 

Fint at få bilag til fx. regnskab og budget i god tid inden mødet, så 

vi ikke nødvendigvis behøver at gennemgå det slavisk på mødet, 

men i stedet kan bruge mødet på uddybende spørgsmål 

 

Planen for hele året er vedlægges dagsorden til næste møde 

7. Forretningsorden for 

skolebestyrelsen  
Udsendt. Der skal laves en præcision omkring repræsentation af 

specialklasser. 

Majbritt fremsender en tilrettet udgave til næste møde 

8. Konstituering af 

bestyrelsen 
Formand: Søren 

Næstformand: Lea 

Konstitueringen gælder for dette skoleår - indtil 1. møde i det nye 

skoleår.  

9. Input fra mødet med 

rådmanden 

 

Forældrene var lidt skuffede over mødet. Man havde forventet lidt 

mere, herunder plads til debat og mulighed for at rejse spørgsmål 

om aktuelle temaer. der er vigtige for de lokale fremmødte. 

Skolebestyrelsen ønsker,  at vores lokale klubtilbud får samme 

forhold som klubberne i andre udsatte områder. Dvs. en væsentlig 

lavere betaling (200 kr. om året i modsætning til nuværende 700 kr. 

pr. måned.) 

10.  Bordet rundt 

 

Hanne: hvad gør vi ved at det bliver billigere at få børn i privatskole 

inkl. SFO. 

Tallet for børn i privatskoler i vores distrikt ligger stabilt, men dog 

højt. 

Man kan se et løft for Møllevangskolen ift indskrevne børn omkring 

2012.  hvor vi startede miniskole. 

Et forslag at invitere nogle forældre der har små børn her, men store 

børn i privatskoler. 

Samarbejde med boligorganisationerne 

Ros til SFO personalet og skolens lærere for, at de altid har ja 

hatten på, når forældrene spørger om de kan bruge skolen.  

Møllevangskolen karaktermæssigt ligger højere end man kunne 

forvente det i forhold til forældrenes socio-økonomiske baggrund 

dvs vi har en positiv undervisningseffekt. 
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Skolen har deltaget i SKILLs med 2 klasser 

 

Lasse fortæller at man hos Aarhus Tech oplever, at børn der 

kommer med et lavt karaktergennemsnit (under 4 i gennemsnit i 

dansk og matematik) ikke kan opnå gennemføre en teknisk 

uddannelse f.eks inden for industrien. 

Lasses opfordring er, at børnene skal blive dygtigere, hvis de skal 

gennemføre en teknisk grunduddannelse. 

Efter at det er kommet et karakterkrav har man væsentligt færre 

afbrud.  

Buster fortæller, at lærerne opfordrer eleverne, der har lave 

karaktere om at tage en 10. klasse ,for at forbedre deres karakterer. 

 

11. Nyt fra ledelsen 

 

Vi er udfordret af, at de børn der skal til afgangsprøven til sommer 

skal op i en tværfaglig naturfaglig prøve – uden at de har øvet sig 

ret meget. 

Indskrivning starter d. 23. november 

Anne som er pæd. indskolingsleder/viceskoleleder er sygemeldt 

Vores ene skolesekretær har fået nyt arbejde 

12.  Nyt fra dagtilbud og 

klubben 

 

 Intet nyt 

13. Input til punkter til 

næste møde  

 

➢ Elevrådet 

➢ LUP herunder fravær 

➢ 4. klasses børn fra SFO til klub. Hvordan gør vi det og hvad 

betyder det for SFO og for klubben 

➢ Opfølgning på mødet med SFO forældreråd og lærings-

/udviklingsplaner i SFO 

➢ Indeklima og (Hoved)rengøring; Hvor ofte bliver der gjort 

hovedrent? Er det godt nok? Udluftning; temperatur-

regulering.  

11. Mødeplan for 

kommende skoleår 

Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.  

 

Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00  

onsdag den 11.1  

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  

 

Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelsesmøder   
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13. Evt 

 

 Forslag til fælles opkvalificering af skolebestyrelsen  

Branding af skolen via skolebestyrelsen 

Kommunikation og branding kan være temaet. 

Johanne og Lars kommer med et oplæg. 

 

 


