VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag d. 26. februar 2014

Kl. 19.00-22.00
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Godkendelse af dagsorden
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Nyt fra husrådet
Vi er begyndt at opfordre klasserne til at finde ud af om de vil spørge skolebestyrelsen om noget.
Vi har talt om hvordan vi kan respektere buschaufførernes pauser, og det ser ud til at virke.
Vi har talt om skoleboden. Nu er der nogen fra 4. og 6. der vil stå for uddelingen af sandwich.
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Meddelelser
• Formanden:
Der har været en henvendelse fra en forældre om overgang til andre skoler , der er svaret
på det. Kirsten tjekker op på det.
Hans blev kontaktet af TV-midtvest, men han ville vente med kommentarer til han havde
orienteret sig.
Hans er blevet bedt om at skrive et indlæg til Tappen

• Skoleleder:
Vi har haft besøg af en arkitekt, han skal samle informationer om skolernes tilstand, for at
politikerne kan prioritere opgaverne. Han har fået en lang liste med beskrivelse af ønsker
og mangler. Pavillonerne er ikke i høj kurs, og han fortalte at vi var højt oppe på
prioriteringslisten.
Vi får 7000 kr pr. medarbejder til arbejdspladser.
Vi laver trafiktælling til belysning af ændret ringetider.

• Undervisningen:
Skolereformen fylder, bl.a. på pædagogisk dag. Det at vi har talt om arbejdstiden, gør at
der falder lidt ro på. Meget handler om at få tid til at tænke over det vedtagne, så vi kan
se hvad det kan give af muligheder.

• Fritidsordningen:
Det var en god pædagogisk dag vi alle havde. Fx så vi muligheder for en fordybelsesdag.
Vi har cirkusperiode lige nu.
Randi og Lise Lotte er på motorikuddannelse nu og frem til 16. juni.

• Klubben:
Vi har været på skitur.
Cirkus er også startet her.
Vinterovernatning på fredag.

• Andre/Evt.:
Der er kommet et brev fra 1. kl. forældre omkring indeklima.
Vi vil svare specifikt til forældrene i 1. årgang og mere generelt til alle forældre. Kirsten
skriver udkast ud fra diskussionen.
Der har været en henvendelse omkring skimmellugt i 3. kl. Der er taget en skimmelprøve
uden udslag.
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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?
Rengøringspunktet rykkes frem.
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Skolereform - status
Der orienteres om den aktuelle status på den lokale proces
Vi søger at finde vores egen model og håber det passer ind i en Viborg-model. Vi har en ”8-16agtig” model med en lille smule flex for lærerne. Vi har sat årgangsteamene for næste år, et team
består af pædagoger og lærere fra årgangene. Vi holder fast i årgange, afdelinger og i nogle
samarbejdsgrupper med 2 årgange af gangen. Teamene skal se på hvad de selv kan dække af fag.
Pæd. dag i lørdags handlede om børns hverdag. Hvordan kunne en uge, en dag organiseres? Alle
forslagene testedes med spørgsmål som: Hvad gør det ved børnenes trivsel og læring.
På personalemødet i morgen aften ser vi på konkrete spørgsmål som: Hvordan skal bevægelse
indgå i hele dagen? Hvordan giver vi indhold til LektieCafé/fordybelsestimer? Hvad kan
understøttende undervisning være?
Vil det være i orden at der næste år afprøves forskellige former omkring skole/hjem samarbejdet?
Det skal være med baggrund i den gruppe børn der er tale om. Vi tager en generel snak om
skole/hjem samarbejdet i bestyrelsen efter sommerferien.
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Skolebestyrelsesvalg - orienteringsmøde
• Kirsten gennemgår processen omkring skolebestyrelsesvalg
• Hvor mange kandidater får vi brug for - og hvordan sikrer vi, at
der er interesserede som vil stille op? Hvilken form for
fodarbejde skal der laves på forhånd?
Vi vil bede folk møde op. Medlemmer af bestyrelsen skriver et par kommetarer omkring
hvad det er interessant at arbejde med i bestyrelsen. Det sendes til Kirsten senest
mandag. Det skal være konkrete ting, der har indflydelse på børnenes hverdag. Det tages
op i husrådet. Spørge elevrepræsentanter om hvad de laver i bestyrelsen.

• Valgmødet den 17. marts planlægges færdigt og opgaverne
koordineres.
Hans og Kirsten mødes og aftaler detaljer.
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Rengøring - status
Der er en del opmærksomhed på rengøring netop nu - Ulf og Kirsten
fortæller om status
Der har været kontrol af rengøringen og kritikken er sønderlemmende. Bestyrelsen finder at det er
bekymrende at personalet skal bruge så meget tid på at følge op på det, ud over at de også gør
rent. Bestyrelsen kontakter det politiske system.
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Evt.
Vi vil beholde vore to pladser i hallens repræsentantskab. Hans fortsætter i hallens bestyrelse et år?
Har vi nogle politikker for børns brug af mobiltelefoner? Kan det læses på intra? Vi tjekker op på
det. Og ser på det generelle.
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