
  

 
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 29.10 2018 
 

 

Dato: 29.10 
Tidspunkt: kl. 18.30 - 21 

Mødeleder:  Søren 
 

 

Deltagere:  

 

Forældrerepræsentanter:  

Abdirahman Idel (Liban 2.y og Yasmin 5.c)                    

Bashar Sadiqa (Sabeeh 1.b og Maleeha 5.a)    

Beatriz Moreira Linneberg (Mathias 4.-5. K)  

Connie Mikkelsen – (Anton 4.b),                                         Afbud 

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  

Lasse Munk Madsen – Aarhus Tech 

 

Ledere: 

SFO-leder Lars Hansen  

Skoleleder Majbritt Jensen 

 

Faste gæster:  

Christina Maschmann ( David 6.b) – suppleant               Afbud 

Gija Rackauskaite (Julija 8.c) – suppleant                        Afbud 

 

Fritidsleder Morten Kvist                                                  Afbud                    

Pæd. leder Annette Demant 

 

Fraværende: se ovenfor 

 

Dagsorden  

Hvad handler punktet om, er 
der særlige ansvarlige, gæster 

og er det til orientering (O), 
drøftelse (D) eller beslutning 
(B) 

Tid 

Estime-
ret tid til 

punktet 

Referat 

Opsummering af orienteringen/drøf-
telsen, konklusion på beslutning, angi-

velse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 

Til hvem, af 
hvem og 

hvordan? 

1. Godkendelse af dagsor-

den (B) 
 

5 min Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

(B) 
 

 

0 min Udsat  



  

 
 

3. Konstituering af besty-
relsen (O + B) 

 
 

20 min Søren Krarup fortsætter som formand. 
Johanne Agger er ny næstformand 

 

4.  Proces ift ny skoleleder  
(O)  

15 min Stillingsopslaget er rundsendt og of-
fentliggjort 

Det er nedsat et ansættelsesudvalg be-
stående af forældre, personale, dagtil-

budsleder, ledelse og områdechef 
Ansættelsesprocessen forløber meget 
hurtigt med ansættelse pr. 1. januar 

2019  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde for or-

dinære medlemmer den 28.11, hvor 
bestyrelsen har mulighed for at høre 
mere til ansøgerantallet og begrundel-

sen for ansættelsesudvalgets indstil-
ling. 

 

5.. Opfølgning på elevtriv-

selsmålingen (O + D) 

30 min Annette gennemgik udkast til opfølg-

ning på elevtrivselsmåling, fravær, 
samt kvalificering af de sociale årspla-
ner gældende for alle klassetrin, di-

strikts- og specialklasser 
 

Udarbejdelse af klassens tid kanon var 
planlagt til dette skoleår, men er blevet 
udsat pga. opgavepres. 

 
Kort info om nytænkning AKT indsat-

sen på skolen og TUS – teamudvik-
lingssamtaler med nærmeste leder 

 

 

6. Trafik  (O) 15 min Nyt om forslag til opgradering af sik-

kerheden på P-pladsen mv. 
Lars orienterede og viste det udkast 

der bliver arbejdet med netop nu. 
Der bliver en ”Kys og Kør” zone ud 
for vestfløjen 

Den dobbeltrettede cykelsti, som har 
været planlagt i midten  af pladsen, 

flyttes ud til siderne. Der laves også 
tydeligere optegnet  fortov ned langs 
kirken 

Der laves indkørsel ved kirken fra 
Fuglebakkevej. 

 



  

 
 

Der laves er forhøjet gå-overgang mel-
lem kollegiet og fortovet ved skolen. 

 

7 Nyt fra ledelsen (O) 
 

15 min Den opdaterede anti mobbestrategi har 
nu været til høring blandt personalet 
og er på vej til hjemmesiden 

 
Emneugen er under strukturel afkla-

ring. Vi satser på at den kommer til at 
ligge i efteråret 2019 
 

Onsdag den 7.11 bliver det offentlig-
gjort hvem der bliver den nye direktør 

for Børn og Unge. 
De 5 nye Børn og Unge forvaltnings-
chefer der erstatter de nuværende 8 

områdechefer kommer på plads 1.2 
2019 (i nye distrikter). Møllevangsko-

len bliver en del af Århus Ø. 
Gruppen af administrative- ledere bli-
ver reduceret til 23 (mod nu 46). De 

bliver udvalgt i maj 2019 med virk-
ning fra januar 2020.  

På skolen er vi bekymrede fordi, at vi 
ikke længere som skole har vores egen 
administrative leder som del af ledel-

sesteamet og som tæt-på leder af det 
teknisk-administrative personale. 

 
Bestyrelsen overvejer at invitere de 2 
forældreforeninger (Skole og forældre 

og Foreningen af skolebestyrelser i 
Århus) til at komme og fortælle om sig 

selv. 
 
Dialogmødet med rådmand og rep. fra 

Børn og ungeudvalget for skolebesty-
relserne 13/11 kl.18.00 på Grøndalsvej 

handler om digital læring 
 

 

8. Input vedr. næste møde  
 

Den 6. 12 
 

(D) 

5 min Forslag til indhold: 
 

Elevrådet 
 

 

 



  

 
 

Skolens ordensregler – herunder mo-
bilpolitik 

 
Den lokale udviklingsplan med fokus 
på rekruttering bl.a. gode overgange 

fra børnehaven  
og fastholdelse af elever bl.a. styrket 

teamsamarbejde og nytænkning af 
skolens støtte-resurser  
samt bl.a. styrket indsats ift. elevernes 

uddannelsesvalg. 

9. Eventuelt (O) 
 

 

    

 

 

Kommende mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00  

1. mødedato med ny skoleleder ligger pt. den 8.1 2019.  


