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

Onsdag den 17.5 2017 kl. 18.30 – 21.00

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang

Medarbejder-repræsentanter

Torben Lemtoft Olsen afbud
Hans Jørgen Nim (Buster) afbud

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder afbud
Majbritt Jensen, skoleleder
Mette Muff Hauge – (Emil 7a og Sofie 4b), 1. suppleant
Mubashrah Saddiqa (Maleeha 3a) – 2. suppleant afbud
Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 3. suppleant

Gæster

Personalerum
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)

Fritidsleder Morten Kvist
Pæd. leder/souschef Annette Demant
Pædagogisk leder Grith Kristensen

Referent

Majbritt Jensen

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer

Søren er ordstyrer

2. Godkendelse af dagorden
3. Godkendelse af referat
fra sidste møde

Referatet udsendt med opfordring til kommentarer til alle.
Ingen kommentarer

4. Præsentation af ny pædagogisk leder

Vores nye pædagogiske leder for 0.- 3. årgang og spc. klasserne
hedder Grith Kristensen.

5. Indtryk fra Skolebestyrelsernes dag den 30.3

Lars deltog i Skolebestyrelsernes dag på Frederiksbjerg-skolen den
30.3. Ikke meget nyt
Dialogmøde med rådmanden den 1.6 (tilmelding)
Lea, Connie og Iddle vil gerne tilmeldes
Tema som vi gerne vil have drøftet på mødet:
Byens vækst. Rådmanden taler om nye skoler i byen En ny skole på
Amthospitalet eller på Godsbanen – hvorfor?.
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Vi oplever ikke at der er behov for nye skoler i midtbyen - der er
plads på flere børn på bla Møllevangskolen

6. Kort evaluering på
markedsdagen

Drøftelse af konceptet busning. Vi får for første gang i længere tid
busbørn til næste skoleår.
Forældrene vil gerne have materialet om retænkning ift vestbyen tilsendt.
En fin dag. Godt at arrangementerne var så samlet ift området.
Ikke så mange der vidste, at klubbens orkester skulle spille – det
blev sent og efter at boderne var lukkede.
Godt initiativ. Ikke nok snobrødsdej.
Bedre markedsføring – et banner hen over vejen, så nye bliver opmærksomme på det.
Man kunne ikke se arrangementet fra vejen.
Svært at nå at se alle opvisninger – dans og musik på samme tid og
svært samtidig at kunne passe boderne
Måske bedre at have en forårskoncert alene – med boder med kaffe
og mad.
Drejebogen om Markedsdagen er på vej. Gerne tidligere udmelding
om arrangementet
Invitation på børneintra – og med opslag i børnehaverne.
Dagtilbuddet var godt repræsenteret om formiddagen. En børnehave
bad alle forældre hente deres barn på skolen.
Dejligt med en forældrecafe, hvor man kan få lov til at sidde og
hygge sig.
Klasserne var meget involverede i at lave noget
Husk facebook opdatering – billeder på skolens hjemmeside.
Forsidebilledet på det nye nummer af Tråden stammer fra markedsdagen.
Forslag fra Claus om at besøge sensommermarkedet på Rosenvang
30. september og Holme skole for at få gode ideer

7. 4. årgang og kom4 i
klubben
Lars SFO deltager ikke, så
der vil være spørgsmål der
skal afklares efterfølgende

Der har været afholdt flere infomøder i klubben med mulighed for
at spørge til, hvordan også forældrene kan føle sig trygge ved det
nye tilbud.
Børnene bliver hentet på skolen i opstarten.
Børnene får som udgangspunkt frit valg mellem, om de vil gå på
Fabersvej og Musvågevej
Adskillelse mellem de store ungdomsskolebørn og de nye små.
Færre resurser til børnene i klubben end tidligere i SFO. Klubben
vælger indkøb af personer der kan noget særligt, så børnene får et
spændende tilbud.
Søren: god information. Bekymring for SFOtilbuddet – hvad sker
der for de største børn i SFO?
Hanne: hvad sker der for de halvstore klubbørn, når der kommer så
mange små?
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Byrådsbeslutning at klubben skal flytte på skolens matrikel. Allerede i efteråret 2017 starter forarbejdet som en RULL proces.
RULL betyder rum til leg og læring.
Klubben og skolen vil samarbejde – men vi skal stadig noget forskelligt.
Møllevangsområdet er tildelt godt 8 mio.
Ikke tanker om at Musvågevej skal udflyttes. Et udsat boligområde.
Kunne klubbens indflytning kombineres med et lokalt initiativ med
at lave en multihal, spørger Lars.
8. Elevtrivselsmålingen opfølgning

Opfølgning på undersøgelsen – og mere generelt: hvordan opdager
vi, hvis nogen (enkeltbørn eller klasser) har det skidt – og hvad er
handlemulighederne
Kort oversigt over hvad Møllevangskolen generelt gør for at understøtte trivslen på skolen – til orientering
Nyt tiltag i kommende skoleår: vokseninitierede bevægelsesaktiviteter i 12 pausen
Majbritt giver overblik over hvordan Møllevangskolen arbejder med
trivsel - både forebyggende systematiske og indgribende mere håndholdte tiltag.
Ros til overblikket og de tiltag der er etableretVi kan ikke sikre, at der ikke opstår svære situationer – vigtigt at
skole og forældre deler oplysninger
Hvordan hjælper vi forældrene med at være gode sammen? Det betyder meget for klassernes sammenhold.
Man mobber ikke sine forældres venners børn
Info til forældrene om, at de skal dele deres bekymring. – nogle forældre venter måske for længe, inden man kontakter teamet/skolens
ledelse
Ønske fra skolen om opbakning fra forældrene i skolebestyrelsen ift
etablering af legegrupper.
Fælles udmelding ift blå mandag mv. en træls situation i år.

9. Oversigt over skolens
principper fra før reformen

Gennemgang af principperne om …
Klassedannelse
- Børn af enlige forældre… et kriterium ift fordelingen af børnene i klasser.
- Det kan være godt at være flere børn med særlige behov i
samme klasse – man kan støtte hinanden som forældre
- Skriv 0. klasser i stedet for børnehaveklasser
- Hellere flere små 0. klasser end færre store - det er vores
praksis
- Kan man undlade at sætte klassebetegnelse
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Klassesammenlægning
Teksten bærer præg af at være skrevet over en længere periode –
forskellige tilgange
Forslag om opdeling
1. Klasseomlægning – fx fra spor til klasser som vi gør i år i kommende 1. klasse
2. Klassesammenlægning
Information om processen: hvad betyder det at være i god tid.
Hvor meget skal være på plads inden at forældrene orienteres.
Tydeliggørelse af bestyrelsens rolle
Kunne det være en fast rutine, at der laves nye klasser ved overgangen til T2?
Hvordan beskriver vi en god forældreinddragelse
Husk at aktive forældre bliver ramt ved klassesammenlægning.
Børnene vænner sig ofte hurtigere til forandringerne end forældrene
– men det er forskelligt hvordan børn reagerer.
Sværere at genetablere forældrenes fællesskab sent i børnenes skoletid – forældrene ser ikke hinanden så meget mere
Forslag til en pædagogisk ramme:
Mangfoldigheden kan blive for stor, hvis klasserne er for små - og
så kan større klasser være attraktive
I det nuværende princip er det det økonomiske/matematisk princip
der er baggrunden for princippet.

Lejrskoler
Forslag om en overnatning på skolen for 3. årgang gennemført af
forældrene med en personale-tovholder.
Gennemskrivning ift ordvalget: bestræber os på – skal….
Sponsorering
Et særligt punkt på et nyt møde Hvornår er det ok med sponsorering. Hvad siger kommunens principper pt.
Uddeling/ ophæng af materialer
Ikke nævne navne fx kirken og spejderne. Måske ændres til ”lokale
aktører”
Hvilke principper er der behov for at vi drøfter/justerer
Principper for budgettets anvendelse – skoleledernes ansvar at få
økonomien til at hænge sammen
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Skole/hjemsamarbejdet
De bløde pædagogiske principper efter reformen (understøttende
undervisning, holddeling, specialundervisning, den åbne skole……)
10. Bordet rundt

Iddle: vil gerne at bestyrelsen laver et nyhedsbrev ca. hver 3. måned
– om hvad bestyrelsen arbejder med.
Kunne Tråden have et indlæg - suppleret med referater på hjemmesiden
Hanne: ønsker at træde ud af skolebestyrelsen. Mette er 1. suppleant
og indtræder derfor som ordinært medlem.
STOR tak til Hanne for hendes arbejde og engagement ift Møllevangskolen.
Mette: hører bekymrede forældre på 6. årgang pga. klassesammenlægningen. Overraskelse fordi man ikke har set det komme.
Vigtigt at opleve mulighed for at lufte evt. bekymring.
Kan skolen hjælpe med invitation til møde med forældre, hvis nogle
børn er blevet uvenner.
Kan vi sammen hjælpe et barn, der ikke er populært at lege med.
Et punkt til kommende møde at få analyseret på hvordan vi får opsamlet evt. utilfredshed
Kraftig opfordring fra ledelsen til at man kontakter ledelsen.
Det vil vi sige meget tydeligt på forældremøderne i det nye år

11. Nyt fra ledelsen

Status på indskrivningen - elevtal i spc. klasserne næste skoleår
Status på fagfordeling – skemalægning
Valgfag
Forældretilfredshedsundersøgelsen udleveres til drøftelse næste
gang

12. Nyt fra dagtilbud og
klubben

Anbefaling at der laves undergrupper ift udformning af principper
Ny vuggestue starter op 1. juni – bemandes med en del kendt personale.
Tråden nr 2 udkommer lige efter 1. juni
Morten har vagten med at være tilstede i lokalområdet i sommerferien
Gelleraps i Globus1
Vanduge i uge 26. klubben udflyttes til Dyngby
Peter Fabers vej er lukket 2 uger i sommerferien
Lasse: nyt søgemønster fra grundskolen til ungdomsuddannelsen
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En stor årgang er ”forsvundet”
1.8 opstart af ny gymnasiereform. Behov for et tættere samarbejde
mellem grundskolen og gymnasiet. Karakterkrav 4/5 i mat/dansk –
Tidligere krav til valg af retning.
Uddannelsesrådet: Uddannelseskonference med godt indlæg om tosprogede elevers udfordringer med at forstå sproget i dybden – også
på gymnasie niveau. Opfordring til et samarbejde på tværs.
13. Input til punkter til næste møde

Tilbagemelding fra vores eksterne medlemmer Lasse og Claus
Opdatering af LUP
Ordensregler – herunder retningslinjer for brug af mobiler og badning
Elevfravær. Nye data for elevfravær uden spc. klasser og oversigt
over tiltag i forbindelse med fravær udsendes
Den digitale læringsplatform -lokale aftaler om ibrugtagning
Opfølgning på skolevejsundersøgelse /supercykelstiens indflydelse
på den nære skolevej

11. Mødeplan for kommende skoleår

Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.
Dialogmøde med rådmanden den 1.6
Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
tirsdag den 13.6 NY dato for sidste møde i skolebestyrelsen

13. Andre møder på vej

Åben skole 4 gange i næste skoleår
Majbritt deltager fortsat i dagtilbuddets bestyrelsesmøder

13. Evt.
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