VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag d. 2. april 2014

Kl. 19.00-22.00

020400

Godkendelse af dagsorden

020401

Nyt fra husrådet
Der er smadret 6 vinduer ved stenkast. Vi har talt i husrådet om hvordan vi passer
på skolens ting. Vi har aftalt at minde hinanden om at det er dejligt at vi ikke løber
og spiller bold på gangen.
Meddelelser

020402

•

•

•
•
•
•

Formanden:
Henvendelse om skolens samarbejde med modtageskoler – bredt.
Skolebestyrelsesformanden svarer på en enig bestyrelses vegne.
Det er dejligt at bestyrelsesvalget gik godt.
Skoleleder: Organisations- og strukturanalyse
Vi har haft besøg af en børnelokker – tror vi, eller rettere det taler børnene
om. Der har været en episode med en voksenhenvendelse til nogle børn. Vi
ved ikke hvad det drejer sig om, men vi har henvendt os til politi og
forvaltning og naboskoler. Dejligt at forældre er hurtige til at kontakte os.
Teknisk Forvaltning har arbejdet hurtigt – vores parkeringsplads er nu
ændret… Der bliver tegnet op senere.
To af vore hidtidige faste rengøringsass. er rejst, firmaet har ansat nye
med nye arbejdstider, men vi har stadig kritiske kommentarer til kvaliteten.
Ang. orginasations- og strukturanalyse: Mølleskolen skal deltage i
kvalificeringsfasen af arbejdet.
D. 11. april har vi udvidet morgensamling kl. 10, hvor vi er med til at
markere Folkeskolens 200 års dag.
Der er indkaldt til dialogmøde, Henriette deltager, Kirsten sender program
ud.
Undervisningen:
Vi gør en ekstra indsats på et par årgange for nogle børn der er i klemme.
Det er ikke større end vi kan klare det, men det fylder.
Fritidsordningen:
Vi har i Knallerten fået en kvinde i arbejdsprøvning frem til sommerferien.
Randi og Lise Lotte skal på uddannelse frem til sommerferien.
Klubben:
Kværnen er også i cirkus-mode. Martin er startet som studerende.
Andre/Evt.:
Er der nogle der har henvendt sig omkring skolebestyrelsesvalget på
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Overlund Skole? Kirsten har ikke hørt noget.
020403

020404

020405

020406

020407

020408

020409

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?
Skolereform - status
Der orienteres om den aktuelle status på den lokale proces
Vi arbejder med reformen på personalemøder, arbejder med temaer som
bevægelse, understøttende undervisning… Sidste gang bad vi grupperne komme
med bud på laboratorieforsøg der kunne gennemføres inden sommerferien. Fx er
der et forsøg med gl. lege, forsøg med understøttende undervisning med
matematik og rollespil, et forsøg med en trivselstime midt på dage – her skal
arbejdes målrettet med årgangenes trivsel…. Vi vil lave fælles personalerum her i
Sejlet, så vi ser på hvordan det skal indrettes.
Lærerne mødetid er på plads, og vi taler lige nu med de deltidsansatte om mulige
mødetider.
Der kommer en arkitekt med en tegning over hvor han mener vi kan indrette
personalets arbejdspladser. Det er også ham, der skal lave en prioritering af
skolernes udbygningsplaner. Kirsten har været inviteret over at se på den tidligere
legestue, for at se hvad det kan bruges til.
Vi finder snarrest en dato for et fyraftensmøde omkring skolereformen.
Forældremøde og skolebestyrelsesvalg
Vi evaluerer aftenen på indhold og form
Det er rart at vi fik valgt en ny god bestyrelse.
Formen var god.
Desuden talte vi om at holde flere arrangementer hvor vi taler/diskuterer med
forældrene i et stort forum.
Ringetider
Der er foretaget trafiktælling omkring skolen. Skolebestyrelsen drøfter holdningen
til en ændring i ringetiderne.
Overlund Skole har henvendt sig for at høre om vi ville være med til at flytte
starttiden et kvarter frem. Vi har foretaget en trafiktælling, der viser at der kører
ca. 30 flere biler i tidsrummet 7.45-8.00 frem for 8.00 – 8.15. Dertil skal lægges de
biler der afleverer børn til skolen i det sidste kvarter. Der er forskellige holdninger
til starttid. Børnene i bestyrelsen vil gerne starte før, det samme vil nogle forældre
i bestyrelsen og der er blandt en personalegruppe betænkelighed ved det. SFO vil
gerne rykke mødetiden frem for at få en længere eftermiddag.
Forældrebrev fra 1. årgang
Skolebestyrelsens svar drøftes
Vi er enige om svaret, og sender det ud som det er.
Høring om lukkeuger
Vi er blevet bedt om et svar omkring lukkeuger i sommerferien. Bilag er vedlagt.
Vi har ikke behov for at give et høringssvar.
Evt.
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