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

Onsdag d. 29.11 2017 kl. 18.30-21.00
Aarhus Gymnasium, Dollerupvej 2
Abdirahman Idel (Liban 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 Haugaard Nytro (Philip 1.F) Abud
Søren Krarup (Astrid 4.a, Theodor 3.b og Bertil 0.a)

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang Afbud

Medarbejder-repræsentanter

Jytte Krause Bojesen
Hans Jørgen Nim (Buster) afbud

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder
Bashar Sadiqi (Maleeka 3a) – 1. Suppleant Afbud
Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 2. Suppleant Afbud

Gæster

Fritidsleder Morten Kvist
Pæd. leder Annette Teilmann Demant
Trine Bendix Jacobsen Aarhus tech

Referent

Lars Hansen

Dagsorden

Referat
Rundvisning på Aarhus Gymnasium og kort intro til Aarhus Tech,
Beskrivelse af tanker ift udbygning af samarbejdet mellem Aarhus
Gymnasium/ Aarhus Tech og Møllevangskolen v. Annette og Trine
Elevrådet har ordet. Udgår da eleverne ikke kom

1. Valg af ordstyrer

Søren er ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat
fra sidste møde
4. Revision af principper

Godkendt

5. Fælles arrangement for
alle forældre i dagtilbud, skole og klub?

Om børn og unges brug af medier – hjemme og i dagtilbud/skole/klub kunne det være et tema?
Ikke umiddelbart. Digital dannelse som udmønter sig i en skolepolitik, som børnene har været med til lave kunne være et bud.

Ny udgave af principperne om klassedannelse, klassesammenlægning og holddannelse har nu været i høring på lærermøde
Udsat
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6. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen ift samarbejdet mv i bestyrelsen
7. Trafikpolitik

8. Nyt fra ledelsen

Side 2 af 4

Forslag om aften hvor temaet er det multikulturelle og gevinsten
herved
Arbejdsgruppen bestående af Søren, Lea, Mette og Connie.
Tilføjelse: det er vigtigt at få alle forældre til at bruge intra
Referatet fra arbejdsgruppemødet er taget til efterretning og skal
være en del af skolebestyrelsens arbejdsgrundlag
Skal vi arbejde videre med en uddybning/ændring af skolens nuværende trafikpolitik?
Aftalt en mindre opdatering af skolens trafikpolitik (skolens ledelse)
Der er indkaldt til et nyt møde om supercykelstien, som Lars og
Lars deltager i. Her vil de fortsat rejse problematikken omkring
krydset ved indkørslen til skolen
Klubbens indflytning på skolen. Processen er udskudt så i stedet for
at vi er færdige til indflytningen i 2020, så bliver opstartes processen først fra forvaltningen i 2020.
Bestyrelsen støtter op om. at klubben flytter ind på skolen og ser
gerne et stærkere samarbejde
Der er gode prognoser for vores lokalområde/skolens elevtal i forhold til tilvækst af børn i en 10 års prognose
Fælles temauge for hele skolen udsat til uge 41 2018
Skolens ledelse og personale arbejder med punktet Rekruttering og
fastholdelse af elever på aftenmøde i februar. Bestyrelsen hører
nærmere ift evt. inddragelse på dette møde, når det er nærmere planlagt i samarbejde med ekstern konsulent Andreas Granhoff.
Kvalitetsrapport er på vej. Kvalitetssamtalen med områdechefen ligger fredag den 19. 1 kl. 9 – 11.
Bestyrelsens medlemmer melder ind til Majbritt om de kan deltage.
Søren, Lea og Lars kommer

9. Bordet rundt

Lea kan desværre alligevel ikke deltage
Lars R. S. skriver:
På næste møde kunne jeg godt tænke mig kort at diskutere, hvordan
vi kommer i spil til de ekstra midler der er afsat til idrætsfaciliteter... Drømmen om en hal og måske svømmehal ved Møllevangskolen...
I valgkampen blev der snakket om at der skulle afsættes millioner til
nye idræts faciliteter i Aarhus.
Er der mon mulighed for samarbejde med Aarhus Uni og flytningen
af klubben til skolens område.
Hvordan kommer vi i kontakt med rette personer på rette måde?
Hvordan kommer vi ind i en for-analyse til idrætsfaciliteter.
Søren, Lars og Lars prøver at kigge på det
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Side 3 af 4

Den lille arbejdsgruppemed fokus på fastholdelse af elever fra 4. årgang og opefter har holdt møde:
•

Internt handler det om at få italesat problematikken på en ordentlig måde.
Lydhørhed fra skolen, når forældre er utilfredse
Forslag om ½ års evaluering med forældreråd og ledelse, samt lærerne på årgange om hvordan det går. Forældrerådene sætter dagsordenen.
AKT i et målrettet arbejde med fastholdelse
Forældretilfredshedsundersøgelsen med lokale spørgsmål
Opkvalificering af personalet til at tage sig af utilpassede unge
• Eksternt- Skolens skal være distriktets centrum
Skolen får lov at booke lokalerne på skolen til området
Fælles juletræs tænding, Sct. Hansfest
Kommunikation, mindst en af historierne i Tråden skal sendes til lokalavisen.
Hvad kan vi som lokal område bruge klubben til.
• Tiltrækning af nye elever
Kan der laves særlige linjer på skolen. F.eks. musiklinjen, IT linje
•

Kommunikations- og medie rådgiver som understøtter skolen. Den der laver arbejdet og sikre at vi kommer ud i offentligheden både i skrevne og elektroniske medier

Kan der komme fransk som tilvalgsfag?
Kan man lave noget på tværs af årgange i forhold til at understøtte
børnenes faglige niveauer
Aarhus Gymnasium er i gang med en fusion med Langkær Gymnasium
10. Nyt fra dagtilbud og
klubben

Klubben er ved at være oppe på samme medlemstal som før skolereformen. Der tilbydes rigtig mange nye aktiviteter

11. Input til punkter til
kommende møder

Elevfravær. Nye data for elevfravær uden spc. klasser og oversigt
over tiltag i forbindelse med fravær udsendes
Orientering om projekter: NEST,
En vej ind i fællesskabet etc.
Kantinen
Status på 2. kl. på Vest i SFO tiden
Det nye SFO-forældreråd inviteres til SB møde .
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11. Mødeplan for kommende skoleår

Side 4 af 4

Ordinære bestyrelsesmøder
Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.
Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag den 16. januar (kvalitetsrapporten) /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
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