
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 18.30-21.00 

Mødested Det store møderum overfor kontoret 

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, Theodor 3.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 

Majbritt Jensen, skoleleder 

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

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

Referent Lars Hansen 

 

Dagsorden  
1. Valg af ordstyrer Søren er ordstyrer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

Referatet udsendt med opfordring til kommentarer til 

alle.  

 

Michael og Saddiqa deltog ikke i sidste møde 

 

4. Økonomien for skole og SFO 

 

Randi gennemgår det foreløbige regnskab pr 10. oktober 

Bilag runddelt.  

Der er få afvigelser siden sidste fremlæggelse.  

Vi forventer underskud i undervisningen -298.698 

SFO overskud på 134.582. 

 

Møderne om økonomi i skolebestyrelsen skal times, så 

medlemmerne får materialet til gennemsyn inden mødet. 

Bestyrelsen ønsker en overordnet vurdering af økono-

mien som ramme for drøftelserne.  

Den nuværende form for regnskabsoversigt er passende. 

 

 



Referat af møde i skolebestyrelsen  Side 2 af 4 

Møllevangsskolen, Møllevangs Alle 20 - 8210 Aarhus V - 8713 6060 – moe@mbu.aarhus.dk 

 

Spørgsmål: hvordan ser vores vikarkonto ud i forhold til 

andre skoler. Hvordan fordeler udgifterne sig i forhold 

til sygdom, kursus, ferie etc? 

Det ser ud til at udgiften til løn i undervisningen er fal-

det siden sidste år, mens antallet af klasser og elever er 

stabilt. Hvad er forklaringen? 

5. Skolens elevtal  Drøftelse på baggrund af data om, hvordan vi som skole 

kan optimere indtag og fastholdelse af elever 

Oversigt runddelt med data fra 2006 – 2017  

 

Vi ser et elevfald i distriktsklasserne i denne periode fra 

505 børn til 358 børn 

Elevtallet i specialklasserne i perioden er stabilt (44 – 45 

børn) 

Andelen af specialklasseelever i forhold til distrikts ele-

ver drøftet. 

 

Oversigten må gerne i næste version have en større de-

taljegrad i forhold til antal klasser og antal elever i for-

hold til mulige antal børn fra distriktet 

 

Orientering om fordeling af distriktsbørn, der går i spe-

cialklasse på andre skoler og som vi betaler til. En svært 

styrbar udgift.  

 

Input: 

Stor motivation både i bestyrelsen og blandt skolens 

personale for at gøre mere for at fastholde børnene på 

skolen.  

Vi ser i disse år fraflytning i overgangen mellem trin 1 

og trin 2. Hvad er forældrenes begrundelser? 

Er det en vej at gøre mere for at få alle børn og forældre 

til at deltage i klassens liv 

 

Vi ønsker en opdateret strategi for at tiltrække og fast-

holde børnene fra distriktet – herunder drøftelse af for-

stærkning af skolens kommunikations-strategi 

 

Arbejdsgruppe til fastholdelse af elever: Søren, Johanne, 

Connie, Lars Sørensen 

 

6. Tilbagemelding fra arbejdsgrup-

pen ift samarbejdet mv i bestyrel-

sen  

 

Arbejdsgruppen bestående af Søren, Lea, Mette og Con-

nie.  

Referatet udsendt.  

Tilføjelse: det er vigtigt at få alle forældre til at bruge 

intra 

Udsættes 
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7. Trafikpolitik Lea har ordet ift en afklarende drøftelse af, hvorvidt vi 

skal arbejde videre med en uddybning/ændring af sko-

lens nuværende trafikpolitik 

Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe 

 

Herunder gerne input fra Lars og Lars om hvordan det 

nye budgetforlig understøtter forslag fra Skolevejsanaly-

sen  

Udsættes 

8. Tråden  3. nummer er nu uddelt i skoledistriktet  

Hvad tænker bestyrelsen om vores koncept?  

Ros til Tråden.  

 

Ideer til kommende numre: 

Lokale foreninger der præsenterer sig selv 

Tidligere elevers gode historier 

Kantinedamen fortæller om konceptet 

Computere til klasser 

9. Nyt fra ledelsen 

 

Nyt om klasser og årgange 

Vi er nu gået gang med holddeling på 0. årgang. Foræl-

drene informeres nu.  

5. årgang sammenlægges. Det har altid været en meget 

lille årgang. 

 

Opstart af tættere samarbejde med Aarhus Tech. 

Brev udsendt til alle forældre vedr. mulighed for be-

søg/praktik. Annette følger op  

 

Klubbens indflytning på skolen (færdig i 2020) 

Morten fra klubben og Majbritt mødes med repræsen-

tant fra forvaltningen for at høre nærmere. 

 

Fælles temauge for hele skolen uge 12 2018  

 

Kvalitetsrapport og kvalitetssamtale på vej 

10. Bordet rundt 

 

Sensommerfesten var super god. På 2. årgang blev der 

samtidig afholdt forældremøde, hvor SFO pædagogen 

kom til at mangle. Det blev oplevet at møderne blev for 

korte.  

Ønske om at kantinelederen inviteres med til møde ift 

kantinens tilbud. 

Skal Åbyhøj Amatørteater fortsat have lokaler på sko-

len, når klubben flytter ind på skolen? 

Spørgsmål til hvordan skolen håndterer den nye tvær-

faglige naturfagsprøve.  

Hvordan understøtter alle de nye forstærkede tiltag for 

at tale erhvervsuddannelserne op.  
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11.  Nyt fra dagtilbud og klubben Der kommer endnu en ny vuggestuegruppe i distriktet. 

 

12. Input til punkter til kommende 

møder  

 

Elevfravær. Nye data for elevfravær uden spc. klasser 

og oversigt over tiltag i forbindelse med fravær udsen-

des  

 

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 .  

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 22. november (elevråd) 

Tirsdag den 16. januar (kvalitetsrapporten) NY TID – 

SFO forældreråd 

Tirsdag den 20. februar 

Mandag den 9. april  Ny dato følger … 

Torsdag den 24. maj  

Torsdag den 14. juni  

 

Kvalitetssamtale med områdechefen  

Fredag den 19. 1 kl. 9 – 11  

 

 


