Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 29/8
Tidspunkt: kl. 18.30 - 21
Mødeleder:
Søren (bestyrelsesformand)
Det store mødelokale på 1. sal overfor personalerummet
Der vil være frugt og lidt sødt –
samt sen lille sandwich til de sultne

Deltagere:
Forældrerepræsentanter:
Abdirahman Idel (Liban 2.y og Yasmin 5.c)
Bashar Sadiqa (Maleeha 5.a) – afbud
Beatriz Moreira Linneberg (Mathias 4.-5. K)
Connie Mikkelsen – (Anton 3.b),
Johanne Agger (Tone 3.b)
Lars Sørensen (Isabella 3.a)
Søren Krarup (Astrid 5.a, Theodor 4.b og Bertil 2.x)
Medarbejderrepræsentanter:
Hans Jørgen (Buster) Nim – lærer
Jytte Bojesen - lærer
Eksterne medlemmer:
Eva Christensen – Dagtilbuddet Møllevang – afbud
Lasse Munk Madsen – Aarhus Tech
Ledere:
SFO-leder Lars Hansen - afbud pga SFO sommerfest
Skoleleder Majbritt Jensen
Faste gæster:
Christina Maschmann ( David 6.b) – suppleant - afbud
Gija Rackauskaite (Julija 8.c) – suppleant
Fritidsleder Morten Kvist
Pæd. leder Annette Demant

Dagsorden
Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)
1.
Godkendelse af dagsorden
(B)

Fraværende: se ovenfor
Tid
Referat
Estimeret
Opsummering af orienteringen/drøftelsen,
tid til
konklusion på beslutning, angivelse af evt. anpunktet
svarlig og evt. deadline.
5 min

Dagsordenen godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

0 min

3.

Fra eleverne (O)

0 min

Godkendt, med mindre der har været tilbagemeldinger på det udsendte referat.
Ingen tilbagemeldinger
Elevrådet har ikke afholdt møde og deltog ike

4.

Præsentation af den nye bestyrelse (O)

20 min

Kort præsentationsrunde

Proces ift ny skoleleder
(O)

5 min

Ansættelsesstop på lederstillinger i Aarhus
kommune fra den 22.8
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Formidling
Til hvem, af
hvem og hvordan?

Majbritt går på pension – senest den 28.2.
Det afhænger af processen ift strukturforandringer om det bliver før.
Budgetforhandlingerne den 21.9 vil give en
pejling om, hvorvidt forslaget om sammenlægninger af skoledistrikterne i Århus bliver
frafaldet, så ansættelsesstoppet ophæves eller
ikke.
5.

Fælles deltagelse i informationsmøde om kommende besparelser mv
kl. 19 – 20.30

6.

Input til høringssvar (D)
Nedsættelse af skrivegruppe
(B)

25 min

Input fra drøftelsen:
Hellere strukturændringer end rammebesparelser. Hvis rammebesparelse skal give hele besparelsen så svarer det til 2.18 % = 840.000
for Møllevang (estimeret). I med at Børn og
unge skal holde for – den bedste løsning når
det er sådan
Positive ting i forslaget ift Møllevangskolen
ift en sammenlægning af Samsøgade – Århus
Ø – en del af Skovvangskolens distrikt
Rettetheden mod centrum er positiv.
Hvilken besparelse ligger der ift ledelse …
hvor meget ligger der i effektive klassestørrelser
Drøftelse af evt. fordeling af børnene på de
implicerede skoler. Er der en aktuel plan for
opdeling i udskoling/mellemtrin/indskolingsskoler. Nej.
Travle lokale skoleledere allerede.
Er det muligt at have to skoledistrikter med én
skoleleder?
En god ide, men nødvendigt med en lang indfasning
Man kan hente erfaringer fra andre strukturændringer
Besparelse noget skidt – der er muligheder.
Der ligger meget besparelse i effektive klassedannelser (tjek klassestørrelse)
Samsøgade og Møllevang ligner hinanden meget. Stordriftsfordele
Både en fordel ift børn med særlige behov at
have et større skoledistrikt - udfordringer til
børn med særlige behov med større klasser
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Stigning ift prisen på deltidspladser i dagtilbuddet– afholder det nogen fra at bruge dagtilbud?
Lars deltager i fælles møde for skolebestyrelserne i Århus den 30.8.

7.

Input vedr. næste møde

5 min

den 27. september

Svaret fra skolebestyrelsen skal tilpasses høringssvaret fra MED, som holder møde den 6.
september. Noter sendes senest fredag til Lars.
Forslag til indhold:
Opfølgning på Elevtrivselsmålingen – generelt
og netop nu
Revideret Anti-mobbestrategi
Skolens ordenregler – herunder mobilpolitik
Den lokale udviklingsplan
Hal – projektet

9.

Eventuelt (O)

Opfordring til at deltage i Skolebestyrelsernes
dag onsdag den 19. september kl. 19 – 21.45.
Rådhuset

Kommende mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00
Torsdag den 27. september. Bestyrelsesmøde – økonomi
Mandag den 29.10. Bestyrelsesmøde – SFOs forældreråd og elevråd
Torsdag den 6. december. Bestyrelsesmøde

Torsdag den 4. oktober – informationsmøde for kommende forældre
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