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

mandag d. 09.04.2018 kl. 18.30-21.00
Personalerummet
Abdirahman Idel (Liban 1.y og Yasmin 4.c)
Johanne Agger (Tone 2.b)
Lars Sørensen (Isabella 2.a) Afbud
Lea Jans (Mathias 7.c) afbud

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

Eksterne medlemmer

Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech
Claus Bossow Afbud

Medarbejder-repræsentanter

Jytte Krause Bojesen Afbud
Hans Jørgen Nim (Buster)

Sekretærer for bestyrelsen

Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder
Bashar Sadiqi (Maleeka 4.a) – 1. Suppleant Afbud
Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 2. suppleant

Gæster

Fritidsleder Morten Kvist afbud
Pæd. leder Annette Teilmann Demant Afbud
Administrativ leder Randi Østergaard

Referent

Lars Hansen

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Søren er ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
fra sidste møde
4. Regnskab for 2017
Skolen og SFO

Godkendt

5. Budget for 2018
Skolen og SFO

Bilag udsendt
Randi lavede en overordnet gennemgang af budget 2018
Der var opklarende spørgsmål til de enkelte poster

Godkendt
Bilag udsendt
Randi lavede en overordnet gennemgang af regnskab 2017.
Der var spørgsmål til de enkelte poster undervejs.
Skolebestyrelsens udtalelse:
Bestyrelsen godkender regnskabet for 2017

Økonomien ser langt bedre ud end forventet for undervisningen
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SFO`s økonomi er anstrengt, og der skal laves personalereduktion
gældende fra 1. august 2018. Vi har ikke reguleret ift at 4. årgang
overgik til klub i august 2017.
Forslag om at der laves en indvendig vedligeholdelsesplan.
Randi laver en sådan i samarbejde med teknisk service
Bestyrelsen godkender budget 2018.
6. Lektionsfordelingsplan Skolen ændrer lektionslængden fra 30 min. til 45 min.
for undervisningen sko- Lektionsfordelingsplanen blev udleveret.
leåret 2018/19
Vi følger minimumstimetallet fra undervisningsministeriet.
Ringetiderne opretholdes som indeværende skoleår
Bestyrelsen havde intet at bemærke
7. Skemalægningskriterier Skolebestyrelsen gennemgik skemalægningskriterierne og spurgte
ind til, hvordan de er udarbejdet og hvordan de udmøntes.
Kriterierne forelægges i MED
De bygger på mange års praksis.
8. Lokale børn i den lokale skole – den gode
overgang for børn og
forældre

Samlet oversigt over tiltag ift tiltrækning af børn til skolen udleveres og kvalificeres på mødet
Majbritt gennemgik oversigten
Godt at sætte mål på forventningen til hvilken effekt tiltagene skaber.
Skolebestyrelsen påpeger, at holddeling kan være et parameter, der
tiltrækker nye elever til skolen

9. Fastholdelse af skolens
elever – større udskoling
10. Valg til bestyrelsen

Input fra skolens ledelse ift nye tiltag ift dette
Udsat
Iidle, Michael, Mette og Lea er på valg. Hvem vil fortsætte?
Lea og Michael ønsker ikke at fortsætte
Iidle, Connie ønsker at stille op. Mette spørges – Mette ønsker ikke
at genopstille
Aarhus Tech forsætter også gerne som eksternt medlem.
Claus udtræder af bestyrelsen/eksternt medlem pga jobskifte.
Bestyrelsen ønsker at vi reservere pladsen til den nye dagtilbudsleder.
Det vil være godt, at der kan komme forældre-repræsentanter fra
udskolingen
NB: mindst én forælder skal repræsentere spc. klasserne

11. Nyt fra ledelsen

Tidsplan for forløbet af opstilling og evt. valghandling udarbejdes
Konflikten. Ledelsen er i gang med at lave en nødplan for undervisning og SFO, såfremt vi kommer i konflikt.
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Skoleintra er ramt af konflikten, så forældrene skal være opmærksomme på, at de ikke kan søge information og kommunikere med
skolen og hinanden om konflikten og om mulig sampasning
Resultatet af sprogscreening af skolestarterne med dansk som andetsprog er kommet til forældrene – sammen med besked om hvor barnet tilbydes plads. Møllevangskolen kan ikke optage alle elever med
sprogstøttebehov.

12. Bordet rundt

13. Nyt fra dagtilbud og
klubben

Der arrangeres Skt. Hansfest sammen med kirken og FDF
Konflikten truer forude. Det er ikke noget personalet ønsker.
8 klasse skal afsted til Berlin på lejrskole i starten af maj
Inspiration fra rundsendt artikel fra Søndervangskolen. Tanken om
at drive skolen som en forretning med skarpe holdninger til alle
samspilsregler
Intet

14. Input til punkter til
kommende møder

Kommunikations-strategi
Orientering om projekter: NEST, En vej ind i fællesskabet etc.
Trafik-politik
Bevægelsesvejleder inviteres med til et møde hvor hun får mulighed
for at fortælle om skolens tilbud om bevægelse 45 min daglig og andre tilta

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
Torsdag den 24. maj - SFOs forældreråd inviteres
Onsdag den 30. maj kl. 19 – dialogmøde med Rådmanden
Torsdag den 14. juni - fokus på udskoling – besøg af UU vejleder.
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