
 

 
 

Dagsorden til møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Onsdag den 30. august 2017 kl. 18.30 – 21.00 

Mødested Personalerummet 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Abdi-Rahman Iidle (Libin 1.y og Yasmin 4.c) afbud 

Johanne Agger (Tone 2.b)  

Lars Sørensen (Isabella 2.a)  

Lea Jans (Mathias 7.c)  

Mette Muff Hauge – (Emil 8a og Sofie 5b) 
Michael Hougaard Nybro (Philip 1.F)  

Søren Krarup (Astrid 4.a, Theodor32.b og Bertil 0.a) 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang  

Medarbejder-repræsentanter Jytte Krause Bojesen 

Hans Jørgen Nim (Buster) 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder afbud 

Majbritt Jensen, skoleleder 

Gæster Mubashrah Saddiqa (Maleeha 3a) – 1. suppleant  

Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 2. suppleant 
Fritidsleder Morten Kvist afbud 

Pæd. leder/souschef Annette Demant 

 

Referent Majbritt Jensen/ Annette Demant 

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Søren er ordstyrer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Herunder præsentationsrunde pga. ny medarbejder-re-

præsentant 

3. Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

Referatet udsendt med opfordring til kommentarer til 

alle.  

 

Referatet godkendt 

 

4. Samskabelse mellem skole og hjem Skolens principper for samarbejdet mellem skole og 

hjem inkl. forsøg på konkretisering af, hvordan vi i 

hverdagen kan hjælpes ad udsendt med denne dagsor-

den. 

 

Der ønskes fra skolen, at teksten udsendes til alle foræl-

dre (ligesom tidligere) efter gennemgang med bestyrelse 

og personalet. 

 

Drøftelse  
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Generel tilfredshed med principperne for skole-hjem 

samarbejde. Principperne skal være overordnede og  

kan godt sendes ud, men det er vigtigt for bestyrelsen at 

personalet gennemgår teksten og kan stå inde for det.  

 

Der er ønske om, at vi kommer et spadestik dybere om-

kring hvilke værdier vi gerne vil støtte/fremme med 

principperne, og at vi derfor arbejder videre med ud-

møntningen af principperne. 

 

Samarbejdet skal bygge på en oplevelse af at blive hørt 

som forælder. Kan forældretilfredshedsundersøgelsen 

give input til dette arbejde. Det er en god måde at vise at 

undersøgelsen tages alvorligt  

 

En arbejdsgruppe (Johanne og Lars) kommer med et ud-

spil til en ny version af principperne i forkortet udgave.  

Punktet kommer på november mødet   

5. Min læringsplatform Information til bestyrelsen om intentionerne med Min-

læringsplatform og den nuværende status på implemen-

teringen. 

 

Der ønskes fra skolens side at få input til udmelding til 

forældrene om det nye samt en opsamling af erfaringer 

fra gode skolehjemsamtaler med inddragelse af elevpla-

ner, som vi nu forlader i den kendte udgave (bortset fra i 

spc. klasserne) 

 

ANDE introducerer MinUddannelse, hvor vi skal i 

gang med årsplaner i de enkelte fag, mål for undervis-

ningen for det enkelte barn og tegn på læring  

 

Tekniske vanskeligheder med det nye fælles system har 

gjort at der vil blive forsinkelse ift implementeringen. 

Forældrene vil kunne følge med i det, når lærerne opda-

terer årsplan/ læringsmål mv. 

 

Opfordring fra bestyrelsen om at Møllevangskolens til-

gang er, at vi bruger læringsplatformen med sund for-

nuft og at det er meget konkret, hvad det fælles niveau 

er 

Der er lavet en udmelding for skoleåret 2017/18 

 

Minuddannelse giver en ny mulighed for lærerne at se, 

hvad fagkolleger har valgt ift årsplanerne 

 

Aftalt at vi fortsat drøfter Minuddannelse 
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Forældreintra er fortsat det sted, hvor forældre og 

skole kommunikerer med hinanden i dagligdagen 

 

Input fra forældrene at arbejdet med/brug af elevpla-

nerne har været forskelligt fra klasse til klasse. Det føl-

ger ledelsen op på. 

 

6. Nyt fra ledelsen 

 

Badning – frivilligt fra 5. klasse som en forsøgsordning 

 

MAJE orienterer. Idrætslærergruppen og ledelsen har 

drøftet udfordringerne med at få eleverne i bad efter 

idræt. Vi afprøver en ordning, hvor det er frivilligt at 

bade fra 5.kl.  

Ledelsen samler op med idrætslærerne inden jul. 

Input:  

Det er ærgerligt hvis alle holder op med at gå i bad.  

Det skal præciseres, at skolen stadig opfordrer eleverne 

til at gå i bad, at lærerne vil tilstræbe dette og at foræl-

drene skal bakke dette op. Hvis der er særlige forhold 

tages der højde for dette.  

Skolen laver en forældreskrivelse om dette. 

 

Punktet tages op i bestyrelsen efter opsamlingen. 

 

100.000 kr. til optimering af læringsmiljø (idræt/be-

vægelse) – en arbejdsgruppe er i fuld gang 

 

Ny musiklærer og nyt musiklokale 

Orientering om ny ansættelse af en erfaren musiklærer, 

der også er vant til at arbejde med lokale småbørn. Det 

er en god nyhed, som gerne må kommunikeres ud. 

 

Opstart af tættere samarbejde med Aarhus Tech. 

Vi går lige så stille i gang med at undersøge hvordan et 

tættere samarbejde kunne se ud. 

 

Opstart af beskrivelse af proces vedr. klubbens indflyt-

ning på skolen (færdig i 2020) 

Proces med beskrivelse af sammenflytningen går i gang. 

 

Ekstra punkt: Skolevejsanalyse 

Kort drøftelse af hvad den nye analyse betyder for sko-

len. 

Der prioriteres at lave en hævning af vejoverfladen på 

skolens parkering for at forhindre kørsel imod trafikret-

ningen, en sti etc. (nyt tiltag) 
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7. Bordet rundt 

 

Der har været inspirationsaften omkring SFO forældre-

råd. Det var interessant og gode eksempler blev delt. 

 

ANDE tager kontakt til Søren om et forældrebrev i for-

hold til at indsamle virksomhedskontakter. 

8.  Nyt fra dagtilbud og klubben Claus:  

I gang med børns tidlige sprog og pædagogisk praksis i 

forhold til det. 

 

 

9. Input til punkter til næste møde  

 

Økonomi – orientering om forventet regnskab sendes 

ud i så god tid som muligt 

 

Elevfravær. Nye data for elevfravær uden spc. klasser 

og oversigt over tiltag i forbindelse med fravær udsen-

des  

 

Opfølgning på skolevejsundersøgelse /supercykelsti-

ens indflydelse på den nære skolevej  

Skolens trafikpolitik findes på hjemmesiden   

 

Input fra arbejdsgruppe om forventningerne til sam-

arbejdet i skolebestyrelsen (Søren, Lea, Connie, Maj-

britt) 

 

Orientering om projekter: NEST, En vej ind i fællesska-

bet etc. 

 

Status på 2. kl. på Vest i SFO tiden 

 

Det nye SFO-forældreråd inviteres til SB møde i no-

vember.  

 

11. Mødeplan for kommende skoleår Ordinære bestyrelsesmøder 

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. oktober (økonomi – trafik) 

Onsdag den 22. november (SFOforældreråd/elevråd) 

Tirsdag den 16. januar (kvalitetsrapporten) NY TID 

Tirsdag den 20. februar 

Mandag den 9. april  

Torsdag den 24. maj  

Torsdag den 14. juni  

Ny dato for informationsmøde for forældre til kom-

mende skolestartere den 3.10  

 


