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

Onsdag den 11.1 2017 kl. 18.30 – 21.00

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang

Medarbejder-repræsentanter

Torben Lemtoft erstatter fremover Bo Østergaard, der har trukket sig fra
bestyrelsen
Hans Jørgen Nim (Buster)

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder
Mette Muff Hauge – (Emil 7a og Sofie 4b), 1. suppleant

Gæster

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

Fritidsleder Morten Kvist
Pæd. leder/souschef Annette Demant

Referent

Lars Hansen

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Søren
Godkendt

4. Opfølgning på pkt.
om SFO

SFO vil forsat arbejde med målstyrede aktiviteter, dog fjernes afsnittet om test og selvevaluering af børnene.
Det vil være en løbende proces at få beskrevet målstyrede aktiviteter i SFO
Materialet er udsendt
Skolebestyrelsen anbefaler, at man fortsætter med at have et forældreråd i SFO
Bestyrelsen anbefaler også, at der sikres mulighed for udvidet åbningstid lokalt.
Ledelsen laver høringssvar med ovenstående indhold.
Hvis mulighed for lokalt udvidet åbningstid bliver vedtaget, så skal
der laves en retningslinjer for dette
Materialet er udsendt

5. Høringsmateriale
om SFO (forældreråd/ mulighed for
udvidet åbningstid

6. Høringsmateriale
om lokalefællesskab

Godkendt
Samarbejdsaftalen mellem bestyrelse og SFO forældreråd udsendes til bestyrelsen
Revideret årshjul udsendes til bestyrelsen
Revideret forretningsorden udsendes til bestyrelsen

Referat af møde i skolebestyrelsen

mellem skole og
klubben + etablering
af lokaliteter til
Håndværk og design

7. Hørringmateriale
om skoletoiletter

8. LUP 2017

Side 2 af 5

Byrådet har besluttet, at klubberne på Peter Fabersvej skal flytte ind
på skolen.
Afdelingen på Musvågevej skal forblive hvor det ligger.
Vores bud er at vi kommer til 2020 før indflytningen er etableret.
Der er afsat ca. 8 mio. til vores lokalområde.
Beløbet skal også omfatte etablering af lokaler til det nye fag Håndværk og Design
Der skal laves en helhedsplan og tages stilling de lokale forhold,
herunder lokaler og nybyggeri. De lokale interessenter, så som skolebestyrelse, forældrebestyrelse for klub, MEDudvalgene, børn
m.fl. skal inddrages.
Lea laver et udkast til hørringssvar, som ledelsen sørger for bliver
afsendt.
Der er lavet en gennemgang af behovet for renovering af toiletter
på alle skoler. Der er lavet et forslag til kriterier til en prioriteret liste for hele kommunen. Skolerne skal selv være medfinansierende.
Møllevangskolen vil ikke få midler fra kommunen til renovering af
toiletter. Der laves ikke høringssvar.
LUP – den lokale udviklingsplan er ledelsens ”arbejdspapir” ift fokusområder for den kommende periode – lavet på baggrund af kvalitetssamtale foråret 2016.
NB forlænget proces pga. ny fælles strategi om refleksions-periode.
LUP er tænkt dynamisk og input modtages selvfølgelig gerne.
LUP er udsendt 5.1
SFO er ved at udarbejde deres input som indskrives.
Input: I forhold til overvægtige børn. Findes der fonde, der kan
være med til at hjælpe udsatte familier til betaling af skolens kostordningstilskud?
Bestyrelsen er interesseret i at se konklusioner fra Rambølls undersøgelse af hvad der vægter ift forældres skolevalg (skolen og dagtilbud)
Hvordan arbejder ledelsen med udvikling af at der arbejdes videns-,
og evidensbaseret på skolen?

9. Nedbringelse af elevfravær

Underpunkt i LUP men drøftes særskilt.
Fravær tæller både sygdom, ekstra ferier samt ulovlig udeblivelse
fra undervisningen (dvs. fravær uden at forældrene har bedt og fri
eller skrevet efterfølgende)
Annette og Lars arbejder med fraværsproblematikken
Hvis et barn har et fravær over 10% eller derover, så undersøges
fraværsårsagen.
Herefter vurderes det hvilke tiltag, der skal tages, fx et brev til
hjemmet, fraværssamtaler.
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Ved fortsat stort fravær laves der yderligere tiltag, herunder evt. underretning for at få hjulpet familien til at nedbringe barnets fravær.
Der er lavet et nyt kommunalt projekt, der hedder ”Back to school”
Vi har nogle enkelte børn, som vi ønsker at indstille til projektet.
Kan man lave et forsøg på udvalgte årgange, hvor der sendes en
SMS til forældrene ved fravær. Forslaget undersøges
Godt at sætte fravær på dagsordenen på forældremøder. Det vil vise
at vi tager fravær alvorligt.
Godt at illustrere: 2 fraværsdage pr. måned svarer til et helt skoleårs fravær over 10 skoleår.
Der ønskes en opfølgning på fravær til hvert bestyrelsesmøde
10. Badning efter idræt

11. Input fra arbejdsgruppe

Vores idrætsfaggruppe har stillet følgende forslag:
Badning efter idræt skal være frivilligt, da der i dag bruges uforholdsvis meget undervisningstid på at få børnene til at bade.
Bestyrelsen ønsker, at der bliver lavet en undersøgelse af problematikken for at se, hvor stort problemet er og hvad der skal til for at få
børnene i bad, herunder tiltag til anden indretning af nuværende badeforhold.
Udsættes til næste møde
Forslag til fælles opkvalificering af skolebestyrelsen
Branding af skolen via skolebestyrelsen
Kommunikation og branding kan være temaet.
Johanne og Lars kommer med et oplæg.

12. Forslag til årshjul
for bestyrelsens arbejde

Udsat
Årshjulet udarbejdes med baggrund i oversigt over rammerne
for bestyrelsens arbejde og oplæg fra forældre

13. Forretningsorden
for skolebestyrelsen
14. Bordet rundt
15. Nyt fra ledelsen

Udsat

16. Nyt fra dagtilbud og
klubben

Status på indskrivning. Der er indskrevet 30 børn pt. Bruttogruppen
af distriktsbørn, der skal i skole august 2017 er væsentligt mindre
end sidste år.
Fortsat sygemeldt pæd. leder.
Trivselsmåling og undervisningsmiljø fra januar – elever
Måling af social kapital i januar - personale er sat i gang lige nu.
Tilbagemelding kommer medio februar.
Forældretilfredshedsundersøgelse fra marts
Afbrudsrapport – helt kort: % delen af elever fra Møllevangskolen,
der fortsætter og fastholder deres plads på ungdomsuddannelserne
ser ok ud jf .ny oversigt
”Tråden” er på vej. Et nyt områdeblad lavet af dagtilbud, skole og
klub er i trykken og runddeles d. 20. februar
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17. Input til punkter til
næste møde

18. Mødeplan for kommende skoleår

19. Andre møder på vej

20. Evt.
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Elevrådet har ordet – eleverne deltager når elevrådsarbejdet er etableret
Orientering om Møllevangskolens opgaver ift Kompetencecenter
for sprog og kommunikation og Modersmålsundervisning for børn
af herboende EU og EØS statsborgere
Økonomi
Randi deltager i marts mødet og vil her redegøre for retningslinjer
for rengøring /indeklima mv.
Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.
Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
mandag den 20.2
tirsdag den 28.3
tirsdag den 4.4
onsdag den 17.5
torsdag den 15.6
Åben skole 4 gange i næste skoleår
Næste gang d. 8, februar. Foredrag om brugen af digitale medier og
fastelavns aktiviteter.
6. april multikulturelt arrangement.
Markedsdag d. 4. maj
Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelsesmøder
Bedre instruktion til vikarer om hvad de skal gøre, hvis børn kommer ud for uheld
Hanne og Lea har skrevet til Toke Agerskou om at få nedsat kontingent for klubberne i området

Oplæg til Årshjul for skolebestyrelsen Møllevangskolen 2016/17
29/11-16:
➢ SFO forældreråd deltager (samarbejdsaftale mm)
• Lærings-og udviklingsplaner for børn i SFO; Bestyrelsens holdning; SFO forældrerådets holdning; medarbejdernes holdning.
➢ Skolebestyrelsens rolle; forventningsafstemning fra forældre og ledelse
➢ Konstituering samt godkendelse af revideret forretningsorden (Skolebestyrelsen konstituerer
sig hvert år i august)
➢ Forslag til Årshjul
➢ Evt. nedsættelse af et kommunikationsudvalg
11/1-17:
➢ Elevrådet
➢ Opfølgning på SFO forældreråd og lærings-/udviklingsplaner i SFO
➢ Indeklima og (Hoved)rengøring; Hvor ofte bliver der gjort hovedrent? Er det godt nok? Udluftning; temperatur-regulering.

20/2-17:
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➢ Fastholdelse af elever
• Mobbestrategi; AKT; Kommunikation på forældremøder og ved forældresamtaler.
Er der en strategi for, hvad man gør/hvem der gør hvad når en elev har det skidt?
Er der en strategi for hvad man gør/hvem, der gør hvad, når en klasse ikke fungere?
• Socialt fokus: ’Det gode frikvarter’ – Hvordan støtter skolen op? Feedback fra elevrådet.
Hvordan støtter skolen op om klasseforældreråd/sociale aktiviteter i klasserne (elever
fra klasser uden sociale aktiviteter efterspørger arrangementer) – Opdatering af ’Tips til
klasseforældreråd’
• Faglighed; PISA; test/eksamensresultater…
• Valgfag
• Musik; Musical som projekt for at sammentømre en årgang. Musik som branding af
skolen.
• Princip for klassesammenlægning
➢ Kommunikation og branding – hvorfor har skolen ikke en kommunikationsmedarbejder?
4/4-17:
➢ Skolevejen – opfølgning ift. Skolevejsanalyse; hvor langt er vi/hvad sker der?
• Taxi; afsætning af børn
• Gå-busser
➢ Kommunikation og Branding
• Oplæg fra kommunikationsudvalg
• Skilt ind til skolen (Synlighed)
• Forskønnelse af skolen – maling af vægge mm.
➢ SFO: 4. klasse overgår til klub – hvad betyder det for SFO’en?
• Stadig opdeling i øst- og vestfløj?
• Personalenormering?
• …
17/5-17:
15/6-17:
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