Referat fra skolebestyrelsesmødet afholdt d. 05.03 2019
Mødeleder: Thomas
Referent: Lars
Deltagere:
Forældrerepræsentanter:
Abdirahman Idel (Aysa 1. Liban 2.y og Yasmin 5.c)
Mubashrah Saddiqa (Sabeeh 1.b og Maleeha 5.a)
Beatriz Moreira Linneberg (Mathias 4.-5. K)
Connie Mikkelsen – (Anton 4.b)
Johanne Agger (Tone 3.b)
Lars Sørensen (Isabella 3.a)
Søren Krarup (Astrid 5.a, Theodor 4.b og Bertil 2.x)

Afbud
Afbud

Elevrepræsentanter:
Philip (8.C)
Daniel (8.C)

Afbud

Medarbejderrepræsentanter:
Hans Jørgen (Buster) Nim – lærer
Jytte Bojesen – lærer

Afbud

Afbud

Eksterne medlemmer:
Eva Christensen – Dagtilbuddet Møllevang (Eva vil fremover kun vil deltage to gange om året – én
gang til et normalt møde, og én gang til et fælles bestyrelsesmøde dtb og skole imellem)
Lasse Munk Madsen – Aarhus Tech
Ledere:
SFO-leder Lars Hansen
Skoleleder Thomas Chr. Trønning
Randi Østergaard
Faste gæster:
Christina Maschmann ( David 6.b) – suppleant
Gija Rackauskaite (Julija 8.c) – suppleant
Fritidsleder Morten Kvist
Pæd. leder Annette Demant
Dagsorden
Hvad handler punktet om?
Hvem står for punktet?

Status
Orientering
(O),
drøftelse
(D) eller
beslutning
(B)

Afbud
Afbud
Afbud
Tid

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen,
konklusion på beslutning, angivelse af evt.
ansvarlig og evt. deadline.

1.

Godkendelse af dagsorden

B

5

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

B

5

Godkendt

3.

Efteruddannelse af
skolebestyrelsen
(opfølgning fra sidste
møde) v/Søren

B

5

Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at
kigge på nedenstående link:
http://skole-foraeldre.dk/artikel/kurserskolebestyrelsen
Skolebestyrelsen ønsker at komme på
kursus i temaet: Skolens principper.

4.

Gennemgang af skolens
økonomi v/Randi

O/D

40

Se vedhæftede bilag.
Gennemgang af regnskab for 2018 for
skolen og SFO, samt budget for SFO
2019.
SFO forbedrer årsresultatet for 2018 i
forhold til budgettet, hvor vi havde
forventet et underskud på -540.607 kr.,
men endte med et underskud på -11.779
kr.
Årsagen hertil har været flere tilmeldte
børn og flere H-børn samt ekstra
tillægsbevillinger i forhold til børnetallet.
SFO har et overskud fra tidligere på
312.607 kr. Det er formindsket til
300.827.kr.
Budget for 2019.
Vi forventer at gå ud af året med et
underskud på -232.578 kr. Dette da vi
forventer at få lidt færre børn samt færre
penge til børn i specialklasserne.
Underskuddet dækkes af tidligere
overskud.
Spørgsmål til budget:
Hvorfor bruges kursusbudgettet ikke?
Vi har afsat midler til uddannelse i
regnskabet, som ikke er blevet anvendt, da
søgningen til kurser har været mindre end
forventet.

Skolebestyrelsen udtrykker et tydeligt
ønske om, at SFO bruger de afsatte midler,
så personalet bliver videreuddannet.
Kort drøftelse heraf.
Skolen forventer at have et overskud på
55.670 kr. i regnskabet for 2018. Dette gør,
at skolens tidligere underskud nedskrives
til -5.592.
Bestyrelsen ønsker at rengøringen får sin
særskilte linjer, så det tydeligt fremgår,
hvad der bruges på grundrengøring, og
hvad vi køber ekstra ind af rengøring.
Skolen har en indtægt på specialklasse på
3.583.138 kr.
Skolens udgift på børn fra eget distrikt, der
går i specialklasse på andre skoler, er
5.588.688 kr.
Der er stor politisk og forvaltningsmæssig
bevågenhed ift. udgifterne til børn, der går
i specialklasse, da der er store stigninger på
dette område generelt.
Bestyrelsen ønsker at det er tydeligere hvad
der anvendes og bevilliges til KSK.
Vikarløn til SFO og undervisning, se bilag.
SFO har brugt 4,9% af lønsummen.
Undervisningen har brugt 5,5 % af
lønsummen på vikarindtag i 2018.
Dette dækker både ferie, kurser, møder og
sygdom.
Udviklingen i børnetallet på
Møllevangskolen se bilag.
Elevtallet er svagt stigende.
Prognosen fremadrettet giver et stigende
børnetal, da der bygges familieboliger på
det gamle amtssygehus.
Der ønskes en opgørelse af antallet af
elever med dsa fordelt på årgange.

5.

Frydenlunds Fællesråd
ønsker en repræsentant fra
skolebestyrelsen v/Søren

B

10

Enighed om at det giver god mening at
være repræsenteret. Formandskabet
repræsenterer skolebestyrelsen. Der kan
inddrages andre fra skolebestyrelsen. Dog
ikke sådan, at det er forskellige fra gang til
gang.

6.

Mobil-telefon-politik
v/Thomas

B

20

Se bilag
Udkast til ny mobil-telefon-politik er
vedtaget.
Elevrepræsentanten gjorde opmærksom
på, at eleverne ikke syntes det er en god
ide, at deres telefoner inddrages. De er
meget imod forslaget og ønsker at indgå i
en dialog med skolens ledelse om andre
muligheder.
De mener, at de har det fint sammen og
har det fællesskab, de ønsker. De har et
stærkt ønske om at kunne tilgå de sociale
medier i pauserne. Elevrepræsentanten er
dog indforstået med, at politikken tages op
til evaluering, hvilket der er tilfredshed
med.
De forældrevalgte i skolebestyrelsen syntes,
at det er en god ide og støtter forslaget.
Der skal dog uddybes, hvad man som
forældre gør i SFO for at komme i kontakt
med sit barn (”fætter-funktionen”).
Lasse påpeger at politikken er klar og
stringent, men også meget restriktiv.
Vigtigt at man også bruger kræfterne på at
arbejde med digital dannelse.
Skolen skal internt have nogle lavpraktiske
ting på plads, inden politikken kan
udmøntes.
Thomas kommunikerer politikken ud til
forældre og forklarer dens målsætning, når
skolen er klar.

7.

Digital dannelse
v/Thomas

D

20

Med vedtagelsen af mobilpolitikken er det
vigtigt, at vi kontinuerligt arbejder med
digital dannelse.
Hvad kan skolen gøre, og hvad kan
forældre gøre?
Forældrene efterspørger konkrete
guidelines til, hvad man skal være
opmærksomme på ift. de forskellige
alderstrin ift. deres børns brug af sociale
medier.
Det kunne være en årlig temadag/-uge,
hvor alle skolens børn, forældre og ansatte
arbejder med digital dannelse.
Vigtigt at vi får udarbejdet en fælles
systematik på området, så det ikke bare
ender med en enkelt temadag/-uge i ny og
næ.
Digital dannelse kunne sættes fast på
dagsordenen på f.eks. 2., 5. og 7. årgang.
Både i forhold til undervisningen samt i
forhold ti faste oplæg/debataftner for
forældrene på de respektive årgange.
Forslag om at man kunne gå sammen med
Samsøgades Skole og et ”Kick-Offarrangement” desangående.
Thomas vender tilbage med en plan.

8.

Udvalg til forskønnelse af
skolen v/Thomas

D/B

20

Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg
bestående af elever, forældre, medarbejdere
og ledelse, som skal kigge på udvalgte
fællesarealer indendørs og give bud på,
hvad der kan gøres for at forskønne disse.
Områder der er nævnt, er hovedindgangen,
torvet ved udskolingen samt indgangen til
østfløjen.

9.

Skal Møllevangskolen
deltage i Skole OL?

D/B

5

Skolen deltager allerede i skole OL.
Annette undersøger, hvad vi gør, og
melder det ud til bestyrelsen.
[Skolen deltager med 4.-7.klasse.]

10.

Projekt En god familiestart
i Aarhus v/Thomas

O

5

Eva (dtb-leder) og TCT har fået overdraget
projektet af områdechefen – begge står
m.a.o. som projektledere.
Der afsættes i alt 330.000 (indbefatter alt
fra kaffe, frikøb af lærere og pædagoger,
evaluering m.m.). Vigtigt at pengene ikke
blandes med skolens økonomi.
Målgruppe: Nyankomne flygtningefamilier
med børn (arabisktalende).
Man formoder, at der er mellem 12-15
flygtningefamilier i området (mange fra
Syrien).
Tidsrammen: Inden for det næste år (kan
f.eks. afvikles inden for tre mdr.).
Hvordan:
Der skal afholdes fire moduler, hvoraf dtb
og skole skal stå for de første to (hverdage
med arbejde og fritid samt at være forældre
i dansk dagtilbud/skole).
Der er allerede lavet aftale med følgende:
Marianne Knudsen (lærer, skole)
Birgitte Holm Thomsen (pædagog, dtb)
Hertil er der lavet aftale med en person fra
Sociale Forhold og Beskæftigelse, MSB,
omkring modul tre (familieliv – netværk og
roller i hjemmet)
Sundhedsplejen er inde over modul fire
(det danske sundhedssystem og sundhed i
hverdagen).
I perioden, hvor disse fire moduler
afvikles, skal flygtningefamilierne følges af
mentorfamilier.

Der skal m.a.o. findes et tilsvarende antal
mentorfamilier, som der er
flygtningefamilier.
Skolebestyrelsen må meget gerne vende
tilbage til Thomas hvis de kender nogle
familier, der kunne være interesseret i at
være mentorfamilie.
11.

Input vedr. næste møde

D

5
•
•
•
•
•

12.

Sct. Hansfest sammen med kirken
Indsats om nedbringelse af
elevfravær
Vikarer
APV
”100-dages” skriv fra Thomas til
forældre

Eventuelt

O

5

Husk at sende forslag til mødet den 24.
april.

Kort evaluering af mødet

D

5

Der blev givet udtrykt for, at det var et
godt møde.

Kommende mødedatoer: 24/4, 13/6. begge dage kl. 18:30 – 21:00

