VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag den 22. april 2015
220400
220401

220402

Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Afbud fra Karen. Kjeld og Sylvia fraværende
Nyt fra husrådet
Nyt husråd valgt. Vi har talt om at mange bordtennisbolde går i stykker, så der kan komme til at
mangle, hvis vi ikke passer på.
Skoledemokrati.dk kan vi præsentere for forældre til sommerkoncerten. Evt. invitere pressen.
Meddelelser
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220405
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Kl. 19.00-22.00

Formanden:
Kirsten og jeg var til temamøde på Vestervangskolen. Der var et interessant oplæg
omkring at sætte mål for børnene. Kirsten fortalte om samarbejde mellem lærere og
pædagoger. Der var også et oplæg omkring ”Ugeskema revolutionen”. (Det har været
brugt i 1. klasse i en periode med gode resultater. Også i matematik på 3. årgang)
Efter pausen var der en snak om ønsker for udvikling af skolerne i Viborg. Hvor forskellige
skal skolerne være?
Skoleleder:
Undervisningen:
Forældresamtaler og nationale test fylder. Mellemtrinnet har været på kursus i at læse
resultaterne af de nationale test. Testresultaterne skal holdes sammen med hverdagen,
sproget i testerne kan give børnene problemer. Vi er begyndt på fagfordelingen.
Fritidsordningen:
Udesæsonen er begyndt med bål og rulleskøjter.
Savner I cirkus? Det er forskelligt for os. Vi beslutter snart om vi skal tage det op igen.
Vi får ny studerende fra juni. Vi har stadig en sygemelding.
Klubben: 7. maj er der grillaften for nuværende og nye elever/forældre.
Andre/Evt.:

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?
Bevægelse i skoledagen og Skolen, mad og måltidskultur
Bevægelse i skoledagen
Hvordan går det med at indføre bevægelse i skoledagen, og hvordan styrker vi fremover dette
indsatsområde?
Vi øver os i det. Det går forskelligt for de forskellige team. Det er en udfordring at finde på, men der
arbejdes på det. ”I min klasse kunne det godt være mere.” ”Det er mest i moduler vi bevæger os”
”Jeg kan godt lide at arbejde i bogen”. ”Jeg kan anbefale Langtidsfriske Lars til at præsentere gode
øvelser, hvor man let kommer til at grine. – vi har været utrolig glad for ham.” Vi har lagt et ekstra
frikvarter ind for at give mere bevægelse sidst på dagen. ”I har altid lavet sådan noget.”
Ansættelse af pædagogisk leder
Drøftelse af udkast til stillingsopslag og valg til ansættelsesudvalg
Kirsten orienterede. Ros til opslaget. Kristian, Britt og Lisbeth deltager i ansættelsesudvalget.
(Hanne er suppleant)
Skolens jubilæum
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Møllehøjskolen runder 25 år i 2016. Ønsker vi at markere jubilæet eller skal vi vente til indvielsen
af den nye indskolingsbygning står klar?
Det vil være oplagt at lægge det sammen med indtagelse af nye bygninger eller so.
Der kan laves en gruppe med gl. personaler, elever, formænd, etc.
Henriette og Charlotte beder Karen deltage. De vil oprette en facebookgruppe.
Skolen, mad og måltidskultur
Er det et emne skolebestyrelsen ønsker at tage op – og med hvilken vinkel?
”Det vil være genialt, hvis der kan laves mad som i børnehaven.” ”Det er godt vi kan bestille hos
skolemad.” ”Jeg ser at børnene har fine madpakker med. Det kan være vi skal beskæftige os med
madkulturen i spisepauserne”. Det er godt når der arbejdes med ro omkring spisning – evt.
historielæsning til. Slik og kage bør ikke være en del af måltidet.
Vi bør slå ind på oplysning og ikke forbud, for ellers bliver personalet politibetjente.
Bestyrelsen kan invitere forældre til en oplysningsaften evt. med madlavning.
Bestyrelsen anbefaler at det tages op til forældremøder.
Status om byggeri
Opsamling på drøftelser med forsamlingshusets bestyrelse og forvaltningen.
Tidsplanen siger at det kan tages i brug i december 2106.
D. 19. maj kl. 10 offentliggøres hvem der har vundet rådgiverrollen. Kristian, Flemming og Kirsten
er inviterede.
Kristian og Leo Jacobsen var til møde på rådhuset også omkring evt. sambyg med
forsamlingshuset. Der er ikke nogle faste planer for hvor og hvordan. Der er heller ikke fundet
penge.
Møde næste måned med skolebestyrelsen ved Overlund
Er der noget, vi skal drøfte på forhånd?
Gennemgang af aftale om samarbejde, evt. kan den sendes ud i forvejen. Herunder retningslinjer
for klassedannelse.
Evt.
Punkter til kommende møde:
Skolereform – næste års planlægning
Skolebestyrelsesmøder næste år
Næste gang tages forældresamtaler op.
Elevernes bidrag til møde med Overlund Skoles bestyrelse. Vores lærer er ved at
arrangere et møde med kommende klasselærere.
Støj og respekt for lærerne. – Skal det med som punkt senere.
Evaluering af skolereformen efter år et?
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