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

Tirsdag d. 16.01 2018 kl. 18.30-21.00
Møllevangskolen personalerummet
Abdirahman Idel (Liban 1.y og Yasmin 4.c)
Johanne Agger (Tone 2.b)
Lars Sørensen (Isabella 2.a)
Lea Jans (Mathias 7.c) Afbud

Mette Muff Hauge – (Emil 8a og Sofie 5c, William 0b) Afbud
Michael Haugaard Nytro (Philip 1.F) Afbud
Søren Krarup (Astrid 4.a, Theodor 3.b og Bertil 1x)

Eksterne medlemmer

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

Medarbejder-repræsentanter

Jytte Krause Bojesen
Hans Jørgen Nim (Buster)

Sekretærer for bestyrelsen

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

Gæster

Fritidsleder Morten Kvist Afbud
Pæd. leder Annette Teilmann Demant
Elevrådet ved Anuar og Sakaria fra 9. årgang

Referent

Lars Hansen

Dagsorden

Referat

SFO-forældrerådet

SFO forældreråd præsenteres og har ordet fra mødets start
Udsat til kommende møde pga afbud

Elevrådet

Elevrådet har ordet:
Sproget eleverne imellem giver nogle gange grobund for konflikter.
De voksne kan ikke altid gennemskue om det er sjov eller om det er
alvor. Hvad kan man gøre for at forbedre sproget?
Elevrådet ønsker en fælles indsats på skolen, så alle ved, at der er
fokus på det. Elevrådet vil gerne deltage i indsatsen og fortælle om
det i de små klasser. Det er fortrinsvis ift eleverne imellem og i pauser at det er nødvendigt med en indsats.
Foredrag med Torben Bohnhardt om at tage afstand fra kriminalitet,
så eleverne får fokus på de rigtige ting og får syn på vigtigheden af
skolen.
Et sted at være for de store elever i pauserne, hvor der kan skabes
stærke fællesskaber. Måske kommer der input fra en gruppe til projektopgaverne i uge 5. Her er der også et projekt om hygiejne/toiletterne, De ser oftest pæne ud, men de lugter ikke så godt.
Ønske om håndvask ved kantinen (findes ved de gamle toiletter lige
ved kantinen)

Referat af møde i skolebestyrelsen

1. Valg af ordstyrer
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Hvordan tager vi godt imod nye elever på skolen? Vigtigt med gode
aftaler i klasserne, når der kommer en ny elev.
Søren er ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

5. Kvalitetsrapporten/
kvalitetssamtalen

Lea og Søren har lavet udtalelse på bestyrelsens vegne, der giver
udtryk for tilfredshed med skolens tilbud og ønske om fokus på elevfravær, personalets sygefravær, elevtallet og kommunikation.
Input fra bestyrelsen til andre vigtige emner til videre drøftelse?

Ny udgave af principperne om klassedannelse, klassesammenlægning og holddannelse har nu været i høring på lærermøde 2 gange.
Bestyrelsen tilslutter sig de nye principper.

Lars og Søren deltager i kvalitetssamtalen som rep. fra bestyrelsen.
Lea må beklageligvis melde afbud.

6. Lokale børn i den lokale skole – den gode
overgang for børn og
forældre

7. Elevfravær

8. Personalets fravær

9. En hal på skolens matrikel

Ønske fra Grundejerforeningen om legegrupper for før-skolebørn.
Kan dagtilbud og skole hjælpe med at facilitere disse og være med
til at brede dem ud andre steder i lokalområdet?
Pkt. til kvalitetssamtalen.
Majbritt gennemgår de sidste nye tal for fordelingen af forældreønskerne ift de kommende børnehaveklassebørn, der starter i skole til
august 2018 (distriktsskole, andre folkeskoler, privatskole, skoleudsættelse mv.)
Dagtilbuddets bestyrelse har punktet: ”Om valg af dagtilbud og
skole – også i relation til samarbejdet” på bestyrelsesmødet den 17.1
Her vil foreligge data for overgangen til Møllevangskolen fra de enkelte børnehaver.
Pkt. til Kvalitetssamtalen
Ny opdeling af data om fravær drøftet.
Skolebestyrelsen ønsker, at der bliver sat fokus på evt. forkert registrering
Pkt. til Kvalitetssamtalen
Ledelsen orienterer om den generelle indsats ift nedbringelse af fravær på et kommende møde
Møllevangskolen i lokalområdet:
Stort ønske om en hal – og energi på af få lavet en sådan på skolens
matrikel
Er der enighed i skolebestyrelsen om at bakke op
Hvilke praktiske udfordringer kan vi se – hvilke samarbejdspartnere
– tovholdere – plan
Lars og Lars har ordet.
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10. Revision af principper

11. Nyt fra ledelsen
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Skolebestyrelsen bakker op om projektet.
Hvis positiv stemning for ovenstående, så er der behov for revision
af skolens princip om sponsorering.
Lars orienterer om kommunens holdning til sponsorering.
Bestyrelsen arbejder videre på et kommende møde
Status på indskrivning, se punkt 6
Status på kommende spc. klasse elever, som skolen skal finansiere.
Vi afventer pt. hvor mange børn der fra distriktet der skal i specialklasse og hvor mange der skal i spc. skole.
Skolen indstiller ingen nuværende elever i år.
Ny indgang til Forældreintra ved hjælp af Unilogin. Overgangen
sker 6.2.
Der laves cafe til forældrene, der har brug for hjælp
Foredrag af Lola Jensen d. 25. januar, som en del af Åben skole
Dagtilbud, områdets forældre og skolens forældre er inviteret.

12. Bordet rundt

13. Nyt fra dagtilbud og
klubben
14. Input til punkter til
kommende møder

Nytårskuren Gåtur i Botanisk have for første gang.
Rigtigt godt arrangement som var en god start på det nye år.
Dejligt med liv på skolens Facebookside.
Vil skolen stå for juletræstænding, Skt. Hans arrangement, Storskærm til VMfodbold mv? Ja, gerne.
Tråden nr. 4 er under udarbejdelse. Feedbackmøde med Børn og unges kommunikationschef. Meget positiv og konstruktiv respons fx
opgradering af billedsiden. Vigtigt at have fokus på hvorfor vi laver
bladet: øge kendskabet til dagtilbud, skole, klub.
Historier fra Tråden vil blive lagt på Facebook

Kommunikations-strategi
Højnelse af elevtallet (rekruttering og fastholdelse)
Orientering om projekter: NEST, En vej ind i fællesskabet etc.
Kantinen
Trafik-politik

15. Mødeplan for kommende skoleår

Kvalitetssamtale med områdechefen
Fredag den 19. 1 kl. 9 – 11
Arrangement med Lola Jensen torsdag den 25.1 i festsalen
Tilbud til alle forældre i dagtilbud og skole (ligger samtidig med
Åben skole)
Ordinære bestyrelsesmøder
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Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.
Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag den 20. februar
Mandag den 9. april
Torsdag den 24. maj
Torsdag den 14. juni
16. Evt
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