
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Mandag den 20.02 2017 kl. 18.30 – 21.00 

Mødested Personalerummet 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

 Hanne Philipsen (Mads 6.b) 

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

 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) 

Eksterne medlemmer  Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

 Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang 

Medarbejderrepræsentanter  Torben L Olesen                                                         afbud 

 Hans Jørgen Nim 

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 
 Fritidsleder Morten Kvist 

 Pæd. leder/souschef Annette Demant 

Referent  Lars Hansen 

Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Søren 

2. Godkendelse af  

dagorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af  

referat fra sidste 

møde 

Referatet godkendt 

Opfølgning fra sidst. Nedenstående rundsendt inden mødet. 

1. Rapport af Rambøll vedr. forældrenes kriterier for valg af 

skole 

2. Samarbejdsaftale SFO/skolebestyrelse  

3. Årshjul med input fra skoleledelsen 

4. Revideret forretningsorden 

5. Ny pædagogisk  

leder 

Majbritt 

Kort orientering om den samlede ledelsesopgave på Møllevangsko-

len: Grundnormeringen til alle skoler er 4 ledere 

Skoleleder, pædagogisk leder, SFOleder og administrativleder.  

Vi har fået tildelt midler til en ekstra pædagogisk leder pga. opga-

ven med at varetage Kompetencecentret for sprog og udvikling 

Den nye pædagogiske leder skal være nærmeste leder for indskolin-

gen 0. -3. og specialklasserne. Forventet opstart 1. maj.  

Der er fin interesse for stillingen. 

Vi har bedt en HR konsulent fra B&U til at medvirke til ansættelsen 

(test, samtale og deltagelse i 2. samtale) 
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Vi har 1. samtale 9/3 fra 15.00-19.00, hvorefter vi udvælger de en-

delige kandidater til 2. og ansættende samtale. Mellem de 2 samta-

ler skal HR konsulenten ind over for at lave en profil af ansøgerne. 

Lars S eller Lea fra bestyrelsen deltager i samtalerne. 

Der skrives ud til forældrene om at vi er i gang med nyansættelse. 

 

6. Status på ind- 

skrivningen til  

næste skoleårs  

børnehaveklasser 

Majbritt 

Data om indskrivningen pt. herunder data om børnegrundlaget i lo-

kaldistriktet de kommende år runddelt på mødet. 

August 2017. Der er 88 skolestartere i Møllevangskolens skoledi-

strikt – hvilket er min. 20 børn færre end normalt. 

Vi afventer melding fra forvaltningen om hvor mange klasser vi må 

oprette. 

Drøftet input fra skolevalgsundersøgelsen ift de vigtigste kriterier 

for forældres skolevalg.  

7. Branding af skolen Lars S/Johanne 

Input fra arbejdsgruppe (Lars S og Johanne) ift ”fælles opkvalifice-

ring af skolebestyrelsen” 

Gruppen vil gerne bearbejde det statistiske materiale for at komme 

med et kvalificeret udspil. 

Det er en mulighed for at få hjælp fra CBS til at medvirke til at 

brande Møllevangskolen i forbindelse med deres uddannelse 

Vi gør meget ift indskolingen. Hvad vil være godt at gøre ift fast-

holdelse af børnene på mellemtrin og udskoling?  

Ros til det nye blad Tråden var super godt. Bladet er tekst-tungt. 

Næste nummer kommer i slutningen af maj. 

8. Nedbringelse af 

elevfravær 

Annette og Lars H 

Samlet oversigt over alle klasser udsendt før mødet. 

Enkeltbørn i de største specialklasser trækker % op. 

Skoleledelsen prøver at lave en opgørelse, hvor vi renser tallene fra 

specialklasser og laver sammenligninger med andre skoler, samt en 

beskrivelse/udmelding om, hvad vi gør pt. ved højt fravær  

9. Forslag til årshjul 

for bestyrelsens ar-

bejde 

Søren 

Udkast med baggrund i oversigt over rammerne for bestyrelsens ar-

bejde og oplæg fra forældre udsendt 

Skal opgaver for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmernes forslag 

til punkter skal løbende samarbejdes i dagsordener 

Nye faste punkter:  

Status på ind- og udskoling. 

Status på de faglige resultater. 

  

10. Forretningsorden 

for skolebestyrelsen 

Revideret udgave udsendt. Godkendt.  

Der er indarbejdet de ændringer der skulle foretages 

11. Bordet rundt  

12. Nyt fra ledelsen Majbritt/Lars H 

Markedsdag 4. maj. Johanne deltager i arbejdsgruppemøde 
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Det pædagogiske personale har hen over skoleåret drøftelser ift evt. 

nyt tiltag eller justeringer som vil have indflydelse på planlægnin-

gen af (de) kommende skoleår.  

Den 21. 3 afrundes processen. Vi drøfter holddannelse, den åbne 

skole, skolens fællesskab og fælles pædagogisk grundlag. 

13. Nyt fra dagtilbud og 

klubben 

Claus/Morten 

Der er et massiv behov for at få lavet pasningstilbud til flere vugge-

stuebørn – også i vores område  

Undersøgelse af den sociale kapital for alle medarbejdere i Børn og 

unge er udsendt d.d. Der spørges til relationen til kolleger, ledelse, 

andre personalegrupper og til organisationen.  

14. Input til punkter til 

næste møde  

 

Elevrådet har ordet. Hvad er eleverne optaget af. Hvad kan skolebe-

styrelsen hjælpe elevrådet med? 

Økonomi 

Indeklima/rengøring 

Elevtrivselsmåling/Forældretilfredshedsundersøgelse 

 

15. Mødeplan for kom-

mende skoleår 

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

Kommende mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00  

tirsdag den 28.3  

onsdag den 17.5 

torsdag den 15.6    

16. Andre møder på vej Åben skole 4 gange i næste skoleår  

Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelsesmøder   

17. Evt. Forældretilfreds-undersøgelsen giver mulighed for lokale spørgs-

mål. Vi nåede ikke at få nogen med i denne runde.  

  

  

 


