VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag d. 29. januar 2014
290100

290101

Kl. 19.00-22.00

Godkendelse af dagsorden
Afbud fra Hans
Nyt punkt: Evaluering af lys i øjnene
Nyt fra husrådet
Fodbold, først har vi lavet en fordeling, men der var indvendinger, så prøvede vi at
ændre igen, og nu er det sådan det er frem til påske.
Nye forslag
Sneboldreglerne virker næsten.
Spørgsmål til drengene: Der har været en undersøgelse af multibaner, og nogle
finder at de kan være ekskluderende, for det var svært at være delvis/forsøgsvis
med til fodbold.
Det er rigtigt for 0. årgang er ikke så trygge ved det.

290102

Meddelelser
• Formanden:
• Skoleleder: Jeg er i gang med MUS-samtaler for tiden. Der er ansat en ny
skolechef fra 1. februar, det er rart. Vi har ansat en ny lærer pr. 1. marts, hun
hedder Kirsten Sørensen.

• Personale:
• Undervisningen: Vi starter emneuger op i morgen. Vi havde faglig klub i dag.
Det er godt at vi tager hul på hvad der skal ske næste år.

• Fritidsordningen: Vi har fået en ny studerende

Emilie, og mandag kommer
en ny studerende, Stinne . Og vi har fået en ung i ”Nyttejob” – 13 uger.
TV-MidtVest har været for at filme. De ville gerne lave indslag omkring SFO i den
nye folkeskole.

• Klubben: Kværnen ha r lige været i Ålborg med to bands. Klubben holder også
cirkus i hallen. Der starter en ny studerende, Martin. Der er klatring på
programmet lige nu i hallen og på gymnastikhøjskolen. I vinterferien er der
electric-game og nogle skal på skiferie.

• Andre/Evt.:
290103

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?
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Det kan tages op i Husråddet, om der er spørgsmål. Der har været nogle der efterlyste en
madbod.

290104

Mødetid
Næste år skal eleverne gå længere tid i skole. Giver det mening at
prøve at flytte mødetiden til kl. 8.00 i stedet for kl. 8.15?
Overlund Skole har henvendt sig med ønsket om at starte kl. 8.00.
Det kan være en fordel for SFO, der vil få længere tid om eftermiddagen. Det skal
undersøges hvor meget mere trafik der er det kvarter før. Nogle busbørn skal tidligt op.
Hvor mange er det?
Det er vigtigt at høre personalet.
Kirsten hører Overlund om hvor langt de er.

290105

Skolereform - status - skole-hjem samarbejde
Hvor langt er vi i den lokale proces? Hvad betyder lærernes ændrede
arbejdstider for placeringen af skole-hjem samarbejdet?
Vi diskuterer muligheden af at holde samtalerne spredt over året på en fast ugedag i et
bestemt tidsrum.
Det vil kræve lang tids varsel.
Fra lærerne: Vi har talt om at differentiere længden af samtalerne efter behov. Vi har set
på om vores rådighedstid for forældre kan være mere fleksibel, fx med aftalte møder fra
16 – 16.30. Vil fx læsetest og lign. kræve skriftlig besked til forældre eller?
Det kan være en god mulighed for at forældrene kunne træffe lærerne.
Efter skolereformen bliver der større behov for at pædagoger og lærere sammen deltager
i samtalerne.
Vil det være effektivt at sætte en fast tid på ugen, eller vil det give spildtid / ventetid?
Samtaler kan ses som nogle ”kulturpæle” som skolefest, Santa Lucia. Jeg ønsker at
samtalerne skal fylde mere.
Kan der ses på lærernes telefontid, så der er forskel på hvornår og hvor tit forældre i 1. og
6. klasse kan ringe? Vi vil se på hvordan vi kan organisere forædresamarbejdet, så det
giver mening. Er det helt fast hvor mange timer lærerne har i fast tilstedeværelse?
Det vil være en hjælp, hvis forældre kender en fast responstid når der sendes mail over
intra.

290106

Økonomi - orientering
Vi får ikke det endelige budget før 1. marts, så det bliver en
orientering om hvordan det foreløbigt ser ud.
Lars orienterede

290107

Skolebestyrelsesvalg - orienteringsmøde
Vi har aftalt at kombinere opstillingsmødet med en orientering
omkring skolereformen. Vi planlægger aftenen.
Man kunne få en idrætsforsker til at fortælle om hvad bevægelse betyder for læring?
Kirsten undersøger om han er ledig.
Det kan være en del af en orientering om hvordan en skoledag kommer til at se ud, så det
kan være en afklaring for forældrene. Ledelsen ser på et oplæg til næste gang.

290108

Princip for forældres deltagelse i praktiske opgaver
Der vedlægges et udkast som bilag til endelig udformning og
godkendelse.
Udkastet godkendes
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290109

Evaluering af ”Lys i øjnene”
Vi udfyldte sammen

290110

Evt.
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