VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag d. 28. januar 2015
280100
280101

280102

Kl. 19.00-22.00

Godkendelse af dagsorden
Afbud fra Britt og Hanne. Fraværende - Sylvia
Nyt fra husrådet
Vi har talt om sneboldregler. Der mangler tidsskema ved ”rullepølsen” på
legepladsen. Vi skal finde ud af hvordan vi håndterer det at få bænkene ud efter
morgensamling. Stregerne til mooncar er ikke tydelige nok. Måske skal vi lave
midlertidige skilte.
Meddelelser
 Formanden:
Jeg er ikke stødt på noget videre siden sidst.
Der kan ikke printes fra ”Opslagstavlen” på Intra – vi ser på det. Lange
tekster hører hjemme i ”Meddelelser”, vi ønsker at meddelelser gemmes i
PDF-formatet.
 Skoleleder: Nyt skema,
Vi prøver at lave færre skift i løbet af dagen, så forberedelse kan samles i
større puljer.
Vi har haft indskrivning og forventningsaften. Det bliver en lille årgang på
indtil videre 30 elever, men det stiger igen de næste år.
Film om husrådet er nu ved at være færdigt. Bestyrelsen ser det igennem
for se om der er smårettelser.
Der har været besøg af politikere for at besigtige mulighederne for at
etablere en cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm.
 Undervisningen:
6. årgang har selv skrevet et skuespil, og de øver på højtryk. Øvrige
årgange har emneuge(r) torsdag og fredag og næste uge.
 Fritidsordningen:
Vi er med i emneugen. Vi arbejder med kunst både på indskoling og
mellemtrin.
Der bliver ikke cirkusforestillinger i år, det er en udfordring at få det op at
stå med en kortere eftermiddag.
Vi har fået en ny studerende.
Vi har åben uge 7.
 Klubben:
De arbejder på en cirkusforestilling.
Vi har haft og har sygdom i klubben.
Der er bl.a. gamernight og tur til Århus i Kværnen
 Andre/Evt.:
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280108
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Elevpunkter
Er der punkter på dagsordenen som eleverne gerne vil være med til? Er der
punkter som de tænker fremover skal tages op i skolebestyrelsen?
Næste tre punkter.
Byggeri
Kirsten kommer med en kort orientering om status og det videre forløb
Der er en tidsplan for Rådgiverudbud. Først primo maj 2015 indgås aftale om
teknisk rådgivning.
Maj til aug. 2015 er der idé og forslagsfase.
Nov. – dec. 2015 udbud og licitation og kontrakt.
Forventet byggearbejde fra jan. til dec. 2016.
Vil det være en idé at formanden taler med nogle i lokalsamfundet om det er nu at
forsamlingshuset kan tænkes ind i tankerne om byggeri?
Skolefrugt
Ulf orienterer om status og en henvendelse fra Midtfrugt om at fortsætte
leverancen på nye vilkår.
Bestyrelsen afventer behandlingen af konkursboet, før vi igen tilslutter os
ordningen.
Skolebus
Forvaltningen har orienteret os om, at vi kan forvente, at bustider i det
kommende skoleår bliver fastlagt centralt som et led i en besparelse på
skolebuskørsel. Vi drøfter situationen.
Bestyrelsen er bekymret over ikke at blive hørt, da der er pædagogiske
overvejelser der bør tages i betragtning. Vi forhører os hos skolebestyrelsen i
Overlund om vi kan koordinere indsatsen.
Sygefravær
Hvordan håndteres langtidssygdom på Møllehøjskolen. Kirsten orienterer.
Der er nogle retningslinjer givet af Hoved-Med. Fx spørger man ind til en personale
i en samtale, hvis der har været flere sygedage hen over året. Det er vigtigt at
blive set. Ved langtidssygdom er det en vurdering af udsigten til at blive rask, der
tæller.
Vikardækning
Hvordan bruger vi skolens ressourcer bedst muligt samtidig med, at fravær
dækkes så optimalt som muligt. Orientering ved Ulf og Lars og drøftelse.
Vi dækker stort set vikartimerne med kendte timelønnede personer.
Temadrøftelse: Budget 2015 – samt regnskab 2014 (20.30-21.50)
Lars kommer med et oplæg til drøftelse
Vi har fast en gang om måneden en gennemgang af regnskabet.
Er 200.000 kr til uddannelse ikke lidt? Lidt mindre end sidste år og meget mere end
forrige år. Bestyrelsen takker for gennemgangen.
Evt.
- Mødekalenderen. Er vi enige om resten af årets datoer? Ulf sender datoer
ud.
- Punkter til kommende møde:
Skolens kostpolitik i forbindelse med skolens byggeri
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Inklusion – evt. invitere Ane.
Christian tager kontakt til Overlund Skoles bestyrelse - er der behov for at
uddybe kontakten.
Intra – en kort gennemgang af vores it-løsning, evt. en forældreaften.
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